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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LIII * Број 35 * 4. децембар 2019 * Велика Плана - Смедеревска Паланка
328.
На основу члана 47. и члана 63.Закона о буџетском систему(„Службени гласник РС”, 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,108/13, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и
31/2019), и члана 32. став 1 тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/2014)
и члана 39. Статута Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински службени лист” број 30/08,15/09, 8/11 и
28/14)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је, на седници одржаној 4. децембра 2019. године донела

РЕБАЛАНС

БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету Општине Смедеревска Паланка за 2019.годину („Међуопштински службени лист број53/2018
и 19/19”)
- члан 1.мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Смедеревска Паланка за 2019. годину, састоје се од:
Опис
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијксе имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених средстава
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
- текући буџетски расходи
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година

Износ у динарима
1.243.969.898,00
1.236.914.898,00
1.173.716.696,00
7.686.000,00
55.512.202,00
7.055.000,00
1.248.633.898,00
1.228.990.666,00
1.162.514.464,00
7.807.000,00
58.669.202,00
19.643.232,00
15.725.232,00
3.918.000,00
0,00
-4.664.000,00
-4.664.000,00
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Износ у динарима
0,00
4.664.000,00

Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Опис
I.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД НЕФИНАСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА
1.Порески приходи
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
1.2.Самодопринос
1.3.Порез на имовину
1.4.Остали порески приходи
2.Непорески приходи
3. Меморандумске ставке
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
II.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1.1.Расходи за запослене
1.2.Коришћење роба и услуга
1.3.Употреба основних средстава
1.4.Отплата камата
1.5.Субвенције
1.6.Социјална заштита из буџета
1.7.Остали расходи
2.Трансфери
3.издаци за набавку нефинансијске имовине
4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1.Примања по основу отплате кредита и продаје финансисјке имовине
2.Задуживање
2.1.Задуживање код домаћих кредитора
2.2.Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3.Отплата дуга
3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2.Отплата дуга страним кредиторима
3.3.Отплата дуга по гаранцијама
4.Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа
3, извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)

Економска
класификација
3+7+8

Износ у
динарима
1.248.633.898,00

3
71
711
711180
713

4.664.000,00
735.165.000,00
522.550.000,00
50.000,00
144.005.000,00
68.610.000,00
95.444.000,00
6.950.000,00
399.234.898,00
7.176.000,00
1.248.633.898,00

74
771
733
8

4
41
42
43
44
45
47
48+49
463+465
5
62

1.203.391.464,00
445.060.340,00
369.754.471,00
3.745.000,00
89.540.000,00
23.655.000,00
59.720.567,00
211.916.086,00
45.242.434,00
0,00

92
91
911
912
61
611
612
613
6211
3
3

0,00
0,00
0,00
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- члан 2. мења се и гласи:
Буџет општине за 2019.годину састоји се од:
1) Укупних прихода и примања нефинансијске имовине буџета општине Смедеревска Паланка за 2019.годину
,који се утврђују у износу од 1.243.969.898,00 динара
2) Укупних расхода и издатака буџета са средствима буџетске резерве,утврђује се у износу од 1.248.633.898,00
динара.
3) Буџетског суфицита у износу од 4.664.000,00 динара.
- члан 3 мења се и гласи:
Средства текуће буџетске резерве у износу 4.706.995,00 од динара,користиће се на основу одлуке о употреби
текуће буџетске резерве коју на предлог локалног органа управе надлежног за финансије ,доноси Општинско
веће.
- члан 6. мења се и гласи:
Приходи и примања буџета општине у укупном износу 1.248.633.898,00 динара по врстама, односно економским
класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Ред.
бр.

Конто

1.

321

1.1.

321 300

2.

711

2.1.
2.2.

711 111
711 120

2.3.
2.4.
2.5.

711 140
711 180
711 190

3.
3.1.

712
712 110

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

713
713 120
713 310
713 420
713 610

5.
5.1.

714
714 430

5.2.

714 510

5.3.

714 540

5.4.
5.5.

714 550
714 560

Назив прихода

Пренета неутрошена средства из
2018.године
Пренета неутрошена средства из
2018.године
УКУПНО 321 300
Порез на доходак, добит и
капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних
делатности
Порез на приходе од имовине
Самодоприноси
Порез на друге приходе
УКУПНО 711 000
Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада
УКУПНО 712 000
Порези на имовину
Порез на имовину
Порези на наслеђе и поклоне
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције на име и уделе
УКУПНО 713 000
Порези на добра и услуге
Комунална такса за коришћење
рекламних паноа
Порези,таксе и накнаде на
моторна возила
Накнаде за коришћење добара од
општег интереса
Боравишна такса
Посебна накнада за унапређење и
заштиту животне средине

Буџет

Приходи из
других извора и
сопс. приходи

4.664.000,00
4.664.000,00

Укупно

4.664.000,00
0,00

4.664.000,00

450.000.000,00
31.500.000,00

450.000.000,00
31.500.000,00

1.000.000,00
50.000,00
40.000.000,00
522.550.000,00

1.000.000,00
50.000,00
40.000.000,00
522.550.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

120.000.000,00
7.000.000,00
17.000.000,00
5.000,00
144.005.000,00

120.000.000,00
7.000.000,00
17.000.000,00
5.000,00
144.005.000,00

200.000,00

200.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00
22.000.000,00

100.000,00
22.000.000,00
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Ред.
бр.

Конто

Назив прихода

5.6.

714 570

6.
6.1.

716
716 110

Општинске комуналне таксе
УКУПНО 714 000
Други порези
Комунална такса за истицање
фирме
УКУПНО 716 000
Трансфери од других нивоа
власти
Текући трансфери од других
нивоа власти
Капитални трансфери од других
нивоа власти
УКУПНО 733 000
Приходи од имовине
Накнаде за коришћење
минералних сировина
Накнаде за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта
Накнаде за коришћење простора
и грађевинског земљишта
Накнаде за заштиту животне
средине
УКУПНО 741 000
Приходи од продаје добара и
услуга и закупа
Приходи од продаје добара и
услуга или закупа од стране
тржишних организација
Општинске административне
таксе
Накнаде за уређивање
грађевинског земљишта
Такса за озакоњење објеката у
корист општина
Приходи општинских органа
управе
Приходи индиректних корисника
буџ.средстава који се остварају
додатним активностима
УКУПНО 742 000
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Приходи од новчаних казни за
саобраћ.прекршаје
Приходи од новчаних казни за
прекршаје

7.

733

7.1.

733 150

7.2.

733 250

8.
8.1.

741
741 510

8.2.

741 520

8.3.

741 530

8.4.

741 590

9.

742

9.1.

742 150

9.2.

742 251

9.3.

742 253

9.4.

742 255

9.5.

742 350

9.6.

742 370

10.

743

10.1. 743 324
10.2. 743 350

Буџет

2424. страна

Приходи из
других извора и
сопс. приходи

Укупно

100.000,00
45.600.000,00

100.000,00
45.600.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

383.209.898,00

383.209.898,00

8.325.000,00

391.534.898,00

7.700.000,00

7.700.000,00

16.025.000,00

399.234.898,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

50.000,00

50.000,00

16.050.000,00

0,00

16.050.000,00

40.000.000,00

2.653.000,00

42.653.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

100.000,00

100.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

54.600.000,00

3.841.000,00

3.841.000,00

6.494.000,00

61.094.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

500.000,00

500.000,00

2425. страна
Ред.
бр.

Конто
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Назив прихода

10.3. 743 924

Приходи од увећања целокупног
пореског дуга који је предмет
принудне наплате за 5% на дан
почетка поступка принудне
наплате, који је правна последица
принудне наплате изворних
прихода јединица лок.самоуправе
10.4. 743 950 Остале новчане казне, пенали и
приходи од одузете имовинске
користи у корист нивоа општина
УКУПНО 743 000
11.
744
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
11.1. 744 151 Текући добровољни трансфери
од физичких и правних лица у
корист нивоа општина
УКУПНО 744 000
12,
745
Мешовити и неодређени приходи
12.1. 745 150 Остали приходи
УКУПНО 745 000
13.
771
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
13.1. 771 110 Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
УКУПНО 771 000
14.
811
Примања од продаје
непокретности
14.1. 811 150 Примања од продаје
непокретности у корист нивоа
општина

Буџет

Приходи из
других извора и
сопс. приходи

Примања од продаје залиха
производње
15.1. 822 150 Примања од продаје залиха
производње
УКУПНО 822 000
16.
823
Примања од продаје робе за даљу
продају
16.1. 823 150 Примања од продаје рoбе за даљу
продају у корист ниовоа општина
УКУПНО 823 000
Укупно приходи

Укупно

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

13.650.000,00

13.650.000,00

10.000,00

4.560.000,00

4.570.000,00

10.000,00

4.560.000,00

4.570.000,00

10.000,00
10.000,00

70.000,00
70.000,00

80.000,00
80.000,00

6.950.000,00

6.950.000,00

6.950.000,00

6.950.000,00

76.000,00

76.000,00

76.000,00

76.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00
41.275.000,00

100.000,00
1.248.633.898,00

0,00
15.
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0,00
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- члан 7. мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, програмској и функционалној класификацији утврђени
су у следећим износима:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Ред. Кон
бр.
то
1.
1.1.
1.2.

410
411
412

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

413
414
415
416

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

420
421
422
423
424
425
426

3.
3.1.

440
441

3.2.

444

4.
4.1.

450
451

5.

460

5.1.
5.2.

463
464

5.3.

465

6.
6.1.

470
472

7.
7.1.

480
481

Назив расхода

Расходи за запослене
- Плате, додаци и накнаде запослених
- Социјални доприноси на терет
послодавца
- Накнаде у натури
- Социјална давања запосленима
- Накнаде за запослене
- Награде, бонуси и остали посебни
расходи
УКУПНО 410
Коришћење роба и услуга
- Стални трошкови
- Tрошкови путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
УКУПНО 420
Отплата домаћих камата
Отплата камата домаћим пословним
банкама
Пратећи трошкови задуживањакамата за кашњење
УКУПНО 440
Субвенције
- Субвенције јавним нефинансијским
организацијама
УКУПНО 450
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
- Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама за обавезно
соц.осигурање
- Остале дотације и трансфери
УКУПНО 460
Социјална заштита
- Накнаде за соц.заштиту из буџета
УКУПНО 470
Остали издаци
- Донације невладиним
организацијама

Средства из
буџета

Сопствени
приходи и прих из
др. извора

Укупно

339.944.498,00
63.183.842,00

0,00
0,00

339.944.498,00
63.183.842,00

4.310.000,00
18.745.100,00
5.643.400,00
6.291.500,00

0,00
6.711.000,00
160.000,00
71.000,00

4.310.000,00
25.456.100,00
5.803.400,00
6.362.500,00

438.118.340,00

6.942.000,00

445.060.340,00

119.478.989,00
879.800,00
68.776.547,00
50.172.246,00
81.785.033,00
37.369.856,00
358.462.471,00

2.279.000,00
1.243.000,00
4.184.500,00
1.130.400,00
1.601.100,00
854.000,00
11.292.000,00

121.757.989,00
2.122.800,00
72.961.047,00
51.302.646,00
83.386.133,00
38.223.856,00
369.754.471,00

10.000,00

2.250.000,00

2.260.000,00

1.380.000,00

105.000,00

1.485.000,00

1.390.000,00

2.355.000,00

3.745.000,00

89.540.000,00

0,00

89.540.000,00

89.540.000,00

0,00

89.540.000,00

167.115.402,00
9.292.384,00

0,00

167.115.402,00
9.292.384,00

31.038.300,00
207.446.086,00

4.470.000,00
4.470.000,00

35.508.300,00
211.916.086,00

9.575.000,00
9.575.000,00

14.080.000,00
14.080.000,00

23.655.000,00
23.655.000,00

23.756.924,00

218.000,00

23.974.924,00

2427. страна
Ред. Кон
бр.
то
7.2.
7.3.
7.4.

482
483
484

7.5.

485

8.
8.1.
8.2.

499
499
499

9.
9.1.
9.2.
9.3.

510
511
512
515

10.
540
10.1. 541
11.
520
11.1. 522
11.2. 523

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Назив расхода

- Порези, таксе и казне
- Новчане казне по решењу судова
- Накнада штете услед елементарних
непогода
- Накнада штетеза повреде или штете
нанете од стране држ.органа
УКУПНО 480
Резерве
- Текућа резерва
- Стална резерва
УКУПНО 490
Основна средства
- Зграде и грађевински објекти
- Машине и опрема
- Нематеријална имовина
УКУПНО 510
Природна имовина
- Земљиште
УКУПНО 540
Залихе
- Залихе производње
- Роба за даљу продају
УКУПНО 520
УКУПНО РАСХОДИ (1-12)

бр. 35, 4.12.2019. године

Средства из
буџета

Сопствени
приходи и прих из
др. извора
465.000,00
1.140.000,00
28.533.648,00
380.000,00
0,00
0,00

Укупно

1.605.000,00
28.913.648,00
0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

52.775.572,00

1.738.000,00

54.513.572,00

4.706.995,00
500.000,00
5.206.995,00
20.090.000,00
16.979.434,00
500.000,00
37.569.434,00
4.525.000,00
4.525.000,00
2.750.000,00
2.750.000,00
1.207.358.898,00

4.706.995,00
500.000,00
5.206.995,00
19.000,00
278.000,00
1.000,00
298.000,00

20.109.000,00
17.257.434,00
501.000,00
37.867.434,00

0,00

4.525.000,00
4.525.000,00

0,00
2.750.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.850.000,00
41.275.000,00 1.248.633.898,00

0002

0002

Одржавање јавних
зелених површина

0001

Одржавање јавних
зелених површина

Урављање/одржава
ње јавним
осветљењем

1102

0003

0001

Просторно и
урбанистичко
планирање

Управљање
грађевинским
земљиштем
2-КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

1101

1-СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

Кошење
травњака

Закон о буџетском Адекватнo
систему, Закон о управљање
комуналним
јавним
делатностима
осветљењем
Скупљање
папира и
осталог
отпада са
зелених
површина

управљање
одржавање
јавним
осветљењем

Планирање,
уређење и
коришћење
простора у стављање у
локалној
функцију
заједници
грађ.земљишта

Закон о буџетском
систему, Закон о
планирању
и изградњи

повећање
покривености
територије
планском и
урбанистичком
документацијом

Планирање,
уређење и
коришћење
простора у
локалној
заједници

м²

м²

укупан број
замена
светиљки након
пуцања лампи
на годишњем
нивоу

укупна
количина
потрошене
електричне
енергије годишње KWh

број локација
комунално
опремљеног
земљишта

% површине
покривен
планом
детаљне
регулације

Просторни развој
у
Број израђених
складу са
планских
плановима
докумената

Закон о буџетском
систему, Закон о
планирању
и изградњи

Планирање,
уређење и
Закон о буџетском коришћење
систему, Закон о
простора у
планирању
локалној
и изградњи
заједници

44.303,0

6.350,0

3034

5400321

381.172,0

1.327.487,0

3052

5965310

5

419.289,2

1.460.235,7

3061

5967631

5

503.147,0

1.752.282,8

3061

5967631

5

4.422.274,67

324.172,33

812.000,00

46.000.000,00

4.422.274,67

324.172,33

812.000,00

46.000.000,00

72.632.000,00

9.624.000,00

14.149.000,00

Укупно

72.632.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Средства из
осталих извора

4.525.000,00

0,00

Средства из
сопствених извора
04

4.525.000,00

7.624.000,00

12.149.000,00

- члан 8. мења се и гласи:
Средства буџета у износу од1.178.239.696,00 динара и средства из сопствених и друхих извора у износу од 70.394.202,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то :
Очекивана
Циљна
Циљна
Вредност
вредност
вредност
вредност
Средства из
у 2018.г
у 2019.г
у 2020.г
у 2021.г
буџета 01
Програм/ПА/пројекат Шифра
Основ
Опис
Циљ
Индикатор

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Извор
верификациј Одговорно
е
лице
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бр. 35, 4.12.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
2428. страна

0002

0002

0002

0002

0002

0002

0002

0002

0002

0002

Одржавање јавних
зелених површина

Одржавање јавних
зелених површина

Одржавање јавних
зелених површина

Одржавање јавних
зелених површина

Одржавање јавних
зелених површина

Одржавање јавних
зелених површина

Одржавање јавних
зелених површина

Одржавање јавних
зелених површина

Одржавање јавних
зелених површина

Одржавање јавних
зелених површина

Вађење
пањева
ком

ком

ком

ком

м²

м²

м²

м

м²

м²

0,0

40,0

82,0

5,0

135,0

3.420,0

400,0

5.100,0

8.000,0

54.000,0

9,0

120,0

122,0

8,0

1.200,0

3.488,0

210,0

17.928,0

17.298,0

128.984,0

9,9

132,0

134,2

8,8

1.320,0

3.836,8

231,0

19.720,8

19.027,8

141.882,4

11,9

158,4

161,0

10,6

1.584,0

4.604,2

277,2

23.665,0

22.833,4

170.258,9

10.927,46

90.125,45

45.288,00

79.756,70

38.681,28

776.813,88

31.999,97

280.193,13

12.559,30

1.305.730,83

10.927,46

90.125,45

45.288,00

79.756,70

38.681,28

776.813,88

31.999,97

280.193,13

12.559,30

1.305.730,83

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе
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МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Сечење
моторном
тестером
сувих и
поломљених
грана

Сађење
дрвећа и
шибља

Сечење
моторном
тестером
дрвећа које
треба
уклонити

Окопавање
са
плевљењем
сезонског
цвећа

Орезивање
дрвореда

Орезивање
шибља

Кресање
поред ивица
стаза

Чишћење
стаза у
парковима

Грабуљање
лишћа

2429. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

0003

0003

0003

0003

0003

Одржавање чистоће
на површинама јавне
намене

Одржавање чистоће
на површинама јавне
намене

Одржавање чистоће
на површинама јавне
намене

Одржавање чистоће
на површинама јавне
намене

Одржавање чистоће
на површинама јавне
намене

Закон о
лок.самоуправи,
Закон о буџетском
систему,
Статут општине,
Закон о
Развој
пољопривреди и
пољпоривре
руралном развоју де

5-ПОЉОПРИВРЕДА
И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

изградња
водоводне
мреже

Управљање
и снабдевање
водом за пиће

Закон о
лок.самоуправи,
Закон о буџетском
систему,
Статут општине, одржавање
гробаља

Уклањање
исталоженог
материјала

Стругање
коловоза

адекватан
квалитет пружања
услугаводоснабде
вања

број
кварова по км
водоводне
мреже

број
интерванција у
адекватан
односу на
квалитет пружања укупан број
услуга одржавања иницијатива од
гробаља
стране грађана

м³

м²

м²

60,0

2.100,0

592.438,1

6

10.922.655,0

13.244.055,0

4.500,0

800,0

17

7

100,0

10.812,0

392.957,0

9.582.084,0

7.300.143,0

6.750,0

692,0

23

7

110,0

11.893,2

432.252,7

10.540.292,4

8.030.157,3

7.425,0

761,2

23

7

132,0

14.271,8

518.703,2

12.648.350,9

9.636.188,8

8.910,0

913,4

5.022.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

72.619,88

164.010,00

1.402.165,64

3.143.115,19

8.438.089,29

32.768,98

148.708,03

0,00

0,00

5.022.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

72.619,88

164.010,00

1.402.165,64

3.143.115,19

8.438.089,29

32.768,98

148.708,03

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

16

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

0101

Одржавање јавних
површина чистим
и уредним.

м²

Пречишћава
ње јавних
површина

Прање
улица

м²

м²

м²

Чишћење
јавних
површина

Заливање
сезонског
цвећа

Припрема
терена и
садња
сезонског
цвећ

Управљање
и снабдевање водом
за пиће
0008

0006

0002

Одржавање јавних
зелених површина

Одржавање гробаља
и погребне услуге

0002

Одржавање јавних
зелених површина

бр. 35, 4.12.2019. године
2430. страна

0401

0001

6. ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Управљање
заштитом животне
средине

0001

Програм
„Спровођењ
е Стратешке
процене
утицаја на
животну
средину“

Заштита животне
средине кроз
комплексно
управљање.

уређење атара
комасацијом
у КО Азања,
Глибовац и
Кусадак

Закон о
лок.самоуправи,
Закон о буџетском
систему,
Статут општине,
Закон о
пољопривреди и програм
руралном развоју комасације

ЗАКОН
СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ("Сл.
гласник РС", бр.
135/2004 и
88/2010)

уређење атара
комасацијом
у КО Азања,
Глибовац и
Кусадак

накнаде
члановима
комисија
и
подкомисја

Број завршених
стратешких
процена утицаја
пројеката на
животну
средину

проценат :
1,укупни
геодетски
технички
радови
2,инвестициони
радови са
1.-50%
укупним
2,-20%

број одржаних
комисија
и број
одржаних
подкомисија

стрелци
противградн очување атара од број стрелаца
е
елементарних
противградне
заштите
непогода
заштите

0,0

797

24

1,0

800

24

1,0

800

24

1,0

800

24

1.000,00

2.050.000,00

822.000,00

2.465.000,00

1.735.000,00

1.000,00

2.050.000,00

Извештај
надлежног
одељења

извештај
комисије
за
822.000,00 комасацију

извештај
комисије
за
2.465.000,00 комасацију

Начелник
општинске управе

Председник
комисије

Председник
комисије

уговор о
ангажовању Начелник
општинске управе
1.735.000,00 стрелаца

17

2431. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 35, 4.12.2019. године

Управљање
заштитом животне
средине

0001

ЗАКОН О ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
("Сл. гласник РС",
бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009 др. закон, 72/2009 др. закон, 43/2011 одлука УС, 14/2016
и 76/2018), ЗАКОН
О ЗАШТИТИ ОД
БУКЕ У ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ ("Сл.
гласник РС", бр.
36/2009 и 88/2010),
Коришћење
средстава
Члан 90в
5а) за
финансирање
набавки
биолошких,
биотехничких и
хемијских
средстава и
препарата,
потребних ради
сузбијања штетних
организама
(животињских,
биљних и др.),
њихових заједница
и станишта,
носиоца вируса,
који представљају
опасност по
здравље људи и
животну средину;

Програм
систематско
г сузбијања
комараца на
територији
Општине
Смедеревск
а Паланка

Контрола
бројности
популације
комараца.
Број км²
третиране
површине
15,0

24,0

24,0

24,0

490.000,00

490.000,00

Извештај
надлежног
одељења

Начелник
општинске управе
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бр. 35, 4.12.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
2432. страна

0001

0001

Управљање
заштитом животне
средине

Управљање
заштитом животне
средине

Израда
пројекта
рекултиваци
је шуме
“Микуља”

Едукативни
програми и
јачање
свести о
значају
заштите
животне
средине
(радионице)

ЗАКОН О ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
("Сл. гласник РС",
бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009 др. закон, 72/2009 др. закон, 43/2011 одлука УС и
14/2016)
Коришћење
средстава
Члан 90в
1) заштиту,
очување и
побољшање
квалитета ваздуха,
воде, земљишта и
шума, као и
смањење утицаја
климатских
промена и
предузимање мера
адаптације,
укључујући заштиту
озонског омотача;

ЗАКОН О ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
("Сл. гласник РС",
бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009 др. закон, 72/2009 др. закон, 43/2011 одлука УС и
14/2016)
Коришћење
средстава
Члан 90в20)
финансирање
програма
еколошког
образовања и
јачања јавне свести
о питањима
очувања животне
средине и
одрживог развоја;

Образовање
младих у циљу
свесног и
одговорног
понашања према
живоној средини.

Број одржаних
Сајмова
заштите
животне
средине и
обележених
дана заштите
животне
средине

Обнова шуме и
Израђен
њено коришћење
пројекат
за туризам и
рекултивације
рекреацију.
шуме "Микуља"

0,0

0,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

3.000,00

6.000,00

3.000,00

6.000,00

Извештај
надлежног
одељења

Извештај
надлежног
одељења

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе
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0002

0002

0002

0002

0002

0002

Праћење квалитета
елемената животне
средине

Праћење квалитета
елемената животне
средине

Праћење квалитета
елемената животне
средине

Праћење квалитета
елемената животне
средине

Праћење квалитета
елемената животне
средине

Праћење квалитета
елемената животне
средине

Програм
„Праћење
нивоа
комуналне
буке у циљу
акустичног
зонирања
Општине
Смедеревск
а Паланка“

Програм
„Праћење
квалитета
ваздуха
Општине
Смедеревск
а Паланка“

Програм
„Праћење
квалитета
површински
8) организовањем х вода
Општине
мониторинга
Смедеревск
коришћења
природних ресурса а Паланка“
и добара, стања Програм
животне средине „Мерења
прикупљањем, посебне
обједињавањем и намене и у
анализом података ванредним
и
ситуацијама
квантификовањем у
трендова.
Програм
Члан 69.
„Појединачн
Република Србија,
а мерења у
аутономна
животној
покрајина и
средини по
јединица локалне
указаној
самоуправе у
потреби“
оквиру своје
надлежности
утврђене законом
обезбеђују
континуалну
контролу и
праћење стања
животне средине (у
даљем тексту:
мониторинг), у
складу са овим и Програм
посебним
“Мониторин
законима.
г полена у
Мониторинг је ваздуху”
саставни део
јединственог
информационог
система животне
средине.
Влада доноси
програме
мониторинга на
основу посебних

ЗАКОН О ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(„Службени
гласник РС", брoj
135/04, 36/09,
72/09, 43/2011одлука УС и
14/2016 и 76/2018)
Члан 14. став 1.
Контролу
коришћења и
заштиту природних
ресурса и добара
обезбеђују органи
и организације
Републике Србије,
аутономне
покрајине и
јединице локалне
самоуправе, у
складу са овим и
посебним
законима, а
нарочито:

8) организовањем
Број извршених
мониторинга
мониторинга и
коришћења
вредности
природних
индикатора
ресурса и добара,
заштите
стања животне
животне
средине
средине.
прикупљањем,
обједињавањем и
анализом
података и
квантификовањем
трендова.
Члан 69.
Република Србија,
аутономна
покрајина и
јединица локалне
самоуправе у
оквиру своје
надлежности
утврђене законом
обезбеђују
континуалну
контролу и
праћење стања
животне средине
(у даљем тексту:
мониторинг), у
складу са овим и
посебним
законима.
Мониторинг је
саставни део
јединственог
информационог
система животне

ЗАКОН О
ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
(„Службени
гласник РС", брoj
135/04, 36/09,
72/09, 43/2011одлука УС и
14/2016 и
76/2018)
Члан 14. став 1.
Контролу
коришћења и
заштиту
природних
ресурса и добара
обезбеђују органи
и организације
Републике Србије,
аутономне
покрајине и
јединице локалне
самоуправе, у
складу са овим и
посебним
законима, а
нарочито:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7.000,00

10.000,00

2.000,00

5.000,00

8.000,00

8.000,00

7.000,00

10.000,00

2.000,00

5.000,00

8.000,00

8.000,00

Извештај
надлежног
одељења

Извештај
надлежног
одељења

Извештај
надлежног
одељења

Извештај
надлежног
одељења

Извештај
надлежног
одељења

Извештај
надлежног
одељења

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Председник
општине

Начелник
општинске управе
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2434. страна

0003

0004

0005

0005

Заштита природе

Управљање
отпадним водама

Управљање
комуналним
отпадом

Управљање
комуналним
отпадом

ЗАКОН О
УПРАВЉАЊУ
ОТПАДОМ ("Сл.
гласник РС", бр.
36/2009, 88/2010 и
14/2016)
Члан 5. став 1.
тачка 3.
Јединица локалне
самоуправе:
1) доноси локални
план управљања
отпадом,

ЗАКОН О ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(„Службени
гласник РС", брoj
135/04, 36/09,
72/09, 43/2011одлука УС и
14/2016 и 76/2018)
Члан 9. став 1.
тачка 3)
Начело очувања
природних
вредности природне
вредности користе
се под условима и
на начин којима се
обезбеђује
очување вредности
геодиверзитета,
биодиверзитета,
заштићених
природних добара
и предела.
Члан 20. став1.
Јавне зелене
површине у
насељеним
местима и
пределима
обухваћеним
просторним и
урбанистичким
плановима подижу
се и одржавају на
начин који
омогућава очување

Спречавање
стварања дивљих
депонија на
територији
општине.

Санација и
рекултивација
депоније
„Рамњак“

унапређење
управљања
отпадним водама

m³

Проценат
санације
депоније
"Рамњак"

број становника
прикључен на
јавну
канализацију

Обнова зеленила у
подручју Општине
Смедеревска
Паланка ради
Број посађених
унапређења
садница у на
животне средине
територији
са аспеката
Општине
заштите
Смедеревска
становништа од
Паланка.
буке и загађујућих
материја у ваздуху
и унапређења
биодиверзитета.

2.600,0

0,0

82,0

60,0

90,0

1.500,0

130,0

80,0

0,0

1.600,0

156,0

100,0

0,0

1.600,0

202,0

490.000,00

10.000,00

1.000.000,00

490.000,00

10.000,00

0,00

1.000.000,00

Извештај
надлежног
одељења

Извештај
надлежног
одељења

Извештај
надлежног
одељења

Начелник
општинске управе

Председник
општине

Начелник
општинске управе

21

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програм
чишћења
дивљих
депонија са
територије
Општине
Смедеревск

Санација и
рекултиваци
ја депоније
„Рамњак“

адекватан
кавилтет
пружених
услуга
одвођења
отпадних
вода

Програм
„Обнова
зеленила у
циљу
побољшања
квалитета
ваздуха,
заштите од
буке и
очувања
биодиверзит
ета“.

2435. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

Управљање осталим
врстама отпада

0006

отпадом,
обезбеђује услове
и стара се о
његовом
спровођењу;
2) уређује,
обезбеђује,
организује и
спроводи
управљање
комуналним,
односно инертним
и неопасним
отпадом на својој
територији, у
складу са законом;
3) уређује поступак
наплате услуга у
области
управљања
комуналним,
односно инертним
и неопасним
отпадом, у складу
са законом;
4) издаје дозволе,
одобрења и друге
акте у складу са
овим законом,
води евиденцију и
податке доставља
министарству;
5) на захтев
министарства или
надлежног органа
аутономне
покрајине даје
мишљење у

Програм
израде
Израђен
пројекта
пројекат
Примарна
сакупљања
сакупљања
рециклажа отпада
рециклабил
рециклабилног
на територији
ног отпада
отпада са
Општине
са
територије
Смедеревска
територије
Општине
Паланка
Општине
Смедеревска
Смедеревск
Паланка
а Паланка
0,0

1,0

0,0

0,0

5.000,00

5.000,00

Извештај
надлежног
одељења

Начелник
општинске управе
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2436. страна

0701

0002

ПРОГРАМ 7
ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

ЗАКОН О
КОМУНАЛНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА
("Сл. гласник РС",
бр. 88/2011 и

Зимско
одржавање
локалних
путева

ОДРЖАВАЊ
А БАНКИНА
И
ЗЕМЉИШНО
Г ПУТНОГ
ПОЈАСА

Сакупљање
кабастог
отпада са
територије
Општине
Смедеревск
а Паланка

Одржавање
банкина пута
уредним и
покошеним.

Решавање
проблема
сакупљања
кабастог отпада

км

m³

84,0

80,0

96,1

80,0

105,7

100,0

126,9

120,0

16.178.000,00

1.162.000,00

84.205.000,00

5.000,00

16.178.000,00

1.162.000,00

84.205.000,00

5.000,00

Потписане
ситуације
надзора

Извештај
надлежног
одељења

Начелник
општинске управе

Председник
општине
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Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

0006

Управљање осталим
врстама отпада

ЗАКОН О
УПРАВЉАЊУ
ОТПАДОМ ("Сл.
гласник РС", бр.
36/2009, 88/2010 и
14/2016) Члан 43.
став 4..
Јединица локалне
самоуправе, у
складу са локалним
планом, уређује и
организује:
1) селекцију и
одвојено
сакупљање отпада,
укључујући и
учесталост
сакупљања отпада
ради рециклаже
(папир, метал,
пластика и стакло);
2) обезбеђује
одлагање отпада
из домаћинства у
контејнере или на
други начин;
3) обезбеђује и
опрема центре за
сакупљање отпада
из домаћинства
који није могуће
одложити у
контејнере за
комунални отпад
(кабасти,
биоразградиви и
други отпад),

2437. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

0002

0002

0002

0002

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

бр. 88/2011 и
104/2016)
Појам комуналне
делатности
Члан 2
Комуналне
делатности у
смислу овог закона
су делатности
пружања
комуналних услуга
од значаја за
остварење
животних потреба
физичких и
правних лица код
којих је јединица
локалне
самоуправе дужна
да створи услове за
обезбеђење
одговарајућег
квалитета, обима,
доступности и
континуитета, као и
надзор над
њиховим
вршењем.
Комуналне
делатности су
делатности од
општег интереса.
Комуналне
делатности су:
10) одржавање
улица и путева

Обезбеђивање
проходност путева
и несметано
одвијање
саобраћаја у
зимском периоду

м²

km

број месеци

Обезбеђивање
проходност путева
и несметано
Ангажовање радних машина и возиларадни час
одвијање
саобраћаја у
зимском периоду

Обезбеђивање
пешачких
Чишћење пешачких комуникација
комуникација у
зимском периоду

Одржавање
локалних
Обезбеђивање
путева и
проходност путева
улица у
и несметано
зимском
одвијање
периоду
саобраћаја у
(Зимска
зимском периоду
служба)

Приправнос
т зимске
службе

35,0

2.250,0

2.100,0

4,0

68,0

3.600,0

2.395,0

4,5

74,8

3.960,0

2.634,5

5,0

89,8

4.752,0

3.161,4

5,9

0,00

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Потписане
ситуације
надзора

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе

Начелник
општинске управе
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2438. страна

0002

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

2001

0002

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре
Програм савета за
безбедност
саобраћаја

Закон о
комуналним
делатностима

Закон о
безбедности у
саобраћају

Одржавање
локалних
Обезбеђивање
путева и
проходност путева
и несметано
улица у
одвијање
зимском
саобраћаја у
периоду
зимском периоду
(Зимска
служба)

повећање
безбедности
учесника у
саобраћају и
смањење броја
саобраћајних
незгода

проценат деце
која су
уписана у
предшколску
установу у
односу на
укупан број
деце у општини

количина у
тонама со и
ризла на
годишњем
нивоу

% повећања
безбедности

развијенот
број км
инфраструктуре у реконструсисан
контексту
их путева број
доприноса социокм
еконосмком
реконструисани
развоју
х улица

45,75

150т соли
, 250т ризле

45,8

150т соли
, 250т ризле

20,0

65
50

46

150т соли
, 250т ризле

30,0

68
52

46

150т соли
, 250т ризле

30,0

68
52

221.182.600,00

3.000.000,00

12.465.000,00

51.400.000,00

26.443.000,00

0,00

247.625.600,00

3.000.000,00

12.465.000,00

51.400.000,00

Програм
Савета за
безбедност
саобраћаја

директор установе
Гордана Јањојлић
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8-Предшколско
васпитање
и образовање

0002

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

2439. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

0001

проценат деце
са додатним
образовним
потребама која
су укључена у
редовне
програме ПОВ у
односу на
укупан број
деце

проценат
уписане деце
у односу на
укупан број
пријављене
деце

3

10,5

10,5

3

19

4,85

4

18,9

10

1,97

105,95

10

1,96

105,93

3

10,5

19

5

10

1,97

106

3

10,5

19

5

10

1,97

106
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број посебних и
специјалних
програма у
објекту
предшколске
установе

просечан број
деце
у групи (јасле,
предшколски,
обезбеђени
припремни
адекватни
предшколски
услови за
програм)
васпитно
образовни рад са просечан
бројдеце
децом уз
повећани обухват по васпитачу

проценат
објеката који
су прилагодили
простор за децу
са
инвалидитетом
у односу на
укупан број
објеката у
предшколској
установи
проценат Рома
који
Закон о
похађају
предшколском
унапређење
предшколски
васпитању и
омогућавањ
доступности
образовању,Закон е обухвата
предшколског програм у
о основама
предшколск васпитања за децу односу на
укупан број
система васпитања
е деце у
из осетљивих
ромске деце
и образовања
вртићима
група

повећање броја
деце
предшколским
васпитањем и
образовањем

бр. 35, 4.12.2019. године
2440. страна

2002

0001

ОШ"Херој Иван Мукер"

Програм 9-Основно
образовање
и васпитање

обезбеђива
ње
ефикасног
и
Закон о
квалитетног
предшколском
система
васпитању и
образовању,Закон предшколск
ог
о основама
система васпитања васпитања и
образовања
и образовања

Обухват деце
основним
образовањем(р
азложено
м-439
према полу)
ж-378

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

просечан број
поена на
матурском
испиту по
предмету
м-12,45
с-10,31
к-13,67

0,01

100

15/13/15

м-9,97
ж-8,59

м-450
ж-450

5

0,01

100

18/16/18

м-9,97
ж-8,59

м-475
ж-475

5

0,01

100

20/20/20

м-9,97
ж-8,59

м-500
ж-500

5

0,01

100

20.192.000,00

114.247.902,00

0,00

0,00
20.192.000,00

114.247.902,00

годишњи
план
рада школе

директор Драгана
Ристић

директор Драгана
Ристић

директор Драгана
Ристић

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

директор Драгана
Ристић

директор Драгана
Ристић

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе
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број објеката
који
су прилагодили
унапређење
простор деци са
доступности
инвалидитетом
образовања деци у односу на
из осетљивих
укупан број
група
објеката

проценат деце
која се школају
у редовним
основним
школама на
унапређење
основу
доступности
индивидуалног
образовања деци плана у односу
из осетљивих
на укупан број
група
деце
обезбеђени
прописани
услови за
просечан број
васпитноученика по
образовни рад са одељењу(развр м-9,97
децом
стан по полу)
ж-8,59

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем

унапређење
квалитета
предшколског
васпитања и
образовања

проценат
стручних
сарадника који
су добили
најамње 24
бода за стручно
усаваршавање
кроз учешће на
семинарима на
годишњем
нивоу

2441. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

ОШ"Херој
Радмила Шишковић"

0001

Програм
укључује
активности
које се
односе на
повећање
броја
ученика,
интересова
ње ученика
за
ваннаставне
активности у
школи,
побољшање
Закон о основном доступности
образовању
образовања
и васпитању, Закон
деци са
о буџетском
сметњама у
систему
развоју

Програм
укључује
активности
које се
односе на
повећање
броја
ученика,
интересова
ње ученика
за
ваннаставне
активности у
школи,
побољшање
Закон о основном доступности
образовању
образовања
и васпитању, Закон
деци са
о буџетском
сметњама у
систему
развоју

Обухват деце
основним
образовањем(р
азложено
м-343,
према полу)
ж-296

број стручних
лица
која су добила
најмање 24
бода за стручно
усавршавање
кроз учешће на
семинарима на
годишњем
нивоу

% ученика
који су
учествовали на
Републичким
такмичењима
број ученика
који похађају
ваннаставне
активности у
односу на
укупан број
ученика
272/817

проценат деце
која се школају
у редовним
основним
школама на
унапређење
основу
доступности
индивидуалног
образовања деци плана у односу
из осетљивих
на укупан број
група
деце

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

0,625

53

0,97

м-343,
ж-296

350/900

0,625

60

1,5

м-343,
ж-296

425/950

0,625

70

3

м-343,
ж-296

500/1000

0,625

80

5

3.895.272,00

14.142.800,00

3.895.272,00

14.142.800,00

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

директор
Мирослав
Михајловић

директор
Мирослав
Михајловић

директор Драгана
Ристић

директор Драгана
Ристић

директор Драгана
Ристић

28

бр. 35, 4.12.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
2442. страна

музичка школа

0001

Програм
укључује
активности
које се
односе на
повећање
броја
ученика,
интересова
ње ученика
за
ваннаставне
активности у
школи,
побољшање
Закон о основном доступности
образовању
образовања
и васпитању, Закон
деци са
о буџетском
сметњама у
систему
развоју
број стручних
лица
која су добила
најмање 24
бода за стручно
усавршавање
кроз учешће на
семинарима на
годишњем
нивоу
1-32

проценат деце
којима је
обезбеђен
бесплатан
превоз у односу
на укупан број
деце

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

повећање
доступности
и приступачности
основног
образовања деци
0,10%

5-33

м-6
ж-7

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем
м-5
ж-8

проценат
ученика
који је
учествовао на
Републичким
такмичењима
процечан број
ученика
по одељењу
(разврстан по
полу)
5,2

м-2
ж-3

Стопа прекида
основног
образовања(рас
положено
м-1
према полу)
ж-2

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

м-170
ж-200

Обухват деце
основним
образовањем(р
азложено
м-149
према полу)
ж-193

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем

5%

5,4

10-33

м-6
ж-7

м-2
ж-3

м-177
ж-193

10%

5,4

10-33

м-6
ж-7

м-2
ж-3

м-177
ж-193

10%

5,4

8.737.496,00

8.737.496,00

директор Јасмина
Милекић

директор Јасмина
Милекић

директор Јасмина
Милекић

директор Јасмина
Милекић

директор Јасмина
Милекић

директор Јасмина
Милекић

29

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

2443. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

0001

Програм
укључује
активности
које се
односе на
повећање
броја
ученика,
интересова
ње ученика
за
ваннаставне
активности у
школи,
побољшање
Закон о основном доступности
образовању
образовања
и васпитању, Закон
деци са
о буџетском
сметњама у
систему
развоју
број
талентоване
деце
подржане од
стране општине

просечан број
ученика по
одељењу(развр м-7
стан по полу)
ж-6

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем

проценат деце
која се школају
у редовним
основним
школама на
унапређење
основу
доступности
индивидуалног
образовања деци плана у односу
из осетљивих
на укупан број
група
деце
обезбеђени
прописани
услови за
просечан број
васпитноученика по
образовни рад са одељењу(развр м-8
децом
стан по полу)
ж-9
број ученика
који похађају
ваннаставне
унапређење
активности у
квалитета
односу на
образовања и
укупан број
васпитања
ученика
203/313

Обухват деце
основним
образовањем(р
азложено
м-153
према полу)
ж-160

0

3

м-10
ж-7

м-10
ж-7

205/315

201/310

1

м-8
ж-9

2

м-154
ж-161

м-8
ж-8

м-151
ж-159

1

2

м-10
ж-7

205/315

м-8
ж-9

м-154
ж-161

1

2

4.739.000,00

4.739.000,00

директор
Ружица Радовић

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

директор
Милош Поповић

директор
Ружица Радовић

директор
Ружица Радовић

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

директор
Ружица Радовић

директор
Ружица Радовић

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе
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ОШ" Станоје Главаш"

ОШ"Брана Јефтић"

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем

бр. 35, 4.12.2019. године
2444. страна

ОШ"Милија Ракић"

0001

Програм
укључује

Програм
укључује
активности
које се
односе на
повећање
броја
ученика,
интересова
ње ученика
за
ваннаставне
активности у
школи,
побољшање
Закон о основном доступности
образовања
образовању
деци са
и васпитању, Закон
сметњама у
о буџетском
развоју
систему

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

12-12-12

м-60
ж-61

12/24

90/105

5,56

12-12-12

м-60
ж-61

15/24

90/105

5,56

5.700.000,00

5.700.000,00

директор
Милош
Маринковић

директор
Милош
Маринковић

директор
Милош Поповић

директор
Милош Поповић

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

директор
Милош
Маринковић

директор
Милош
Маринковић

записник
директор
настваничког Милош
већа
Маринковић

резултати
завршног
испита

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе
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просечан број
ученика по
одељењу(развр 121-50%/50%
124-50%/50%
121-50%/50% 121-50%/50%
стан по полу)
просек 11,2
просек 11,2
просек 11,2
просек 11,2
број ученика
који похађају
ваннаставне
активности у
односу на
укупан број
25%
35%
50%
50%

3,02

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

2,78

10,5-10,5-11,5

просечан број
поена
на матурском
испиту(математ
ика-српскиопшти)
9,81-9,38-10,88

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања
обезбеђени
прописани
услови за
васпитнообразовни рад са
децом

м-62
ж-62

Обухват деце
основним
образовањем(р
азложено
м-59
према полу)
ж-62

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

проценат
ученика
који је
учествовао на
Републичким
такмичењима

9/24

број стручних
лица
која су добила
најмање 24
бода за стручно
усавршавање
кроз учешће на
семинарима на
годишњем
нивоу
8/24

90/105

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања
80/96

број ученика
који похађају
ваннаставне
активности у
односу на
укупан број
ученика

2445. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

0001

Програм
укључује
активности
које се
односе на
повећање
броја
ученика,
интересова
ње ученика
за
ваннаставне
активности у

Програм
укључује
активности
које се
односе на
повећање
броја
ученика,
интересова
ње ученика
за
ваннаставне
активности у
школи,
побољшање
Закон о основном доступности
образовању
образовања
и васпитању, Закон
деци са
о буџетском
сметњама у
систему
развоју

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

Обухват деце
основним
образовањем

просечан број
ученика по
одељењу(развр
стан по полу)
број ученика
који похађају
ваннаставне
активности у
односу на
укупан број
ученика
број стручних
лица
која су добила
најмање 24
бода за стручно
усавршавање
кроз учешће на
семинарима на

број деце која
се образују
по ИОПЗ

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем

број стручних
лица
која су добила
најмање 24
бода за стручно
усавршавање
кроз учешће на
семинарима на
годишњем
нивоу

7/23

80/113

м-7
ж-6

145

0

16

12/23

90/113

м-8
ж-7

150

1

23

15/23

100/113

м-9
ж-8

150

2

23

20/23

110/113

м-10
ж-9

150

2

23

3.785.000,00

4.547.608,00

3.785.000,00

4.547.608,00

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

директор Јелена
Јелић

директор Јован
Ђорђевић

директор Јован
Ђорђевић

директор Јован
Ђорђевић

записници и
извештаји
директор
тима за
Милош
ИОПЗ
Маринковић

годишњи
извештај
о стручном директор
усавршавању Милош
запослених Маринковић
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ОШ"Никола Тесла"

ОШ"Лазар Станојевић"

0001

укључује
активности
које се
односе на
повећање
броја
ученика,
интересова
ње ученика
за
ваннаставне
активности у
школи,
побољшање
Закон о основном доступности
образовања
образовању
деци са
и васпитању, Закон
сметњама у
о буџетском
развоју
систему

бр. 35, 4.12.2019. године
2446. страна

ОШ"Вук Краџић"

0001

0001

Програм
укључује
активности
које се
односе на
повећање
броја
ученика,
интересова
ње ученика
за
ваннаставне
активности у
школи,
побољшање
Закон о основном доступности
образовања
образовању
и васпитању, Закон деци са
сметњама у
о буџетском
развоју
систему

активности у
школи,
побољшање
Закон о основном доступности
образовању
образовања
и васпитању, Закон
деци са
о буџетском
сметњама у
систему
развоју

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

770/30

едукација
запослених(бро
ј сати стручног
усавршавања у
односу на број
запослених)
760/30

14/14

240/360

50

број
едукативних
радионица са
ученицима и
родитељима

м-187
ж-163

90/150

просечан број
ученика по
одељењу(развр
стан по полу)
13/14
број ученика
који похађају
ваннаставне
активности у
односу на
укупан број
ученика
240/360

26

м-187
ж-156

број
дигиталних
часова

Обухват деце
основним
образовањем
по полу

75/145

60

30

820/30

240/370

15/15

м-195
ж-175

90/150

70

40

820/30

240/370

15/15

м-200
ж-182

90/150

70

40

12.540.000,00

12.540.000,00

директор Верица
Станисављевић

директор Верица
Станисављевић

директор Верица
Станисављевић

директор Верица
Станисављевић

директор Јелена
Јелић

сертификати директор Верица
са семинара Станисављевић

вођење
педагошке
документаци директор Верица
је
Станисављевић

годишњи
план
рада школе

записници

припреме
наставника

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе
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унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања
обезбеђени
прописани
услови за
васпитнообразовни рад са
децом

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем
унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

број ученика
који похађају
ваннаставне
активности у
односу на
укупан број
ученика

2447. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

ОШ"Радомир Лазић"

ОШ"Ђорђе Јовановић"0001

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем
обезбеђени
прописани
услови за
васпитнообразовни рад са
децом

Програм
укључује
активности
које се
односе на
повећање
броја
ученика,
интересова
ње ученика
за
ваннаставне
активности у
школи,
побољшање
Закон о основном доступности
образовању
образовања
и васпитању, Закон деци са
о буџетском
сметњама у
систему
развоју

Програм
укључује
активности
које се
односе на
повећање
броја
ученика,
интересова
ње ученика
за
ваннаставне
активности у

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

0

м-14
ж-11

м-134
ж-153

15-18

0

м-14
ж-12

м-134
ж-153

17-20

0

м-14
ж-12

м-134
ж-153

17-20

0

10.500.000,00

10.048.726,00

10.500.000,00

10.048.726,00

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

резултати
ученика на
тестовима

директор Виолета
Кељаћ

директор Виолета
Кељаћ

директор Весна
Ђуричић

директор Верица
Станисављевић
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просечан број
ученика по
одељењу(развр м-13
стан по полу)
ж-11

стопа прекида
основног
образовања
према полу

Обухват деце
основним
образовањем(р
азложено
м-137
према полу)
ж-155

успех на
критеријумским
тестовима и
завршном
испиту(број
поена у односу
на максималних
20)
15-18

бр. 35, 4.12.2019. године
2448. страна

ОШ"Олга Милошевић"

0001
0001

Програм
укључује
активности
које се
односе на
повећање
броја
ученика,
интересова
ње ученика
за
ваннаставне
активности у
школи,
побољшање
Закон о основном доступности
образовања
образовању
деци са
и васпитању, Закон
сметњама у
о буџетском
развоју
систему

1

број објката
који су
прилагођени
деци са
инавалидитето
м
просечан
број поена на
матурском
испиту,
математика,
српски, општи
% ученика
који су
учествовали на
Републичким
такмичењима

унапређене
доступности
основног
образовања деци
из осетљивих
група

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

м-8
с-10
к-12

180/280

2

2

3

450

м-8
с-10
к-12

190/280

2

2

3

450

м-8
с-10
к-12

190/280

2

2

3

450

15.420.000,00

15.420.000,00

директор Виолета
Кељаћ

извештај
о раду

МПНТР

ГПРШ

ИОП, ГПРШ

директор Дарко
Димитријевић

директор Дарко
Димитријевић

директор Дарко
Димитријевић

директор Дарко
Димитријевић

ГПРШ,
спискови
директор Дарко
рођене деце Димитријевић

годишњи
план
рада школе
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2

2

% деце
која се школују
унапређене
у основним
доступности
школама у
основног
односу на ИОП2
образовања деци у односу на
из осетљивих
укупан број
група
деце

м-7,20
с-10
к-12

170/280

447

број ученика
који похађају
ваннаставне
активности у
односу на
укупан број
ученика

број
деце обухваћен
основним
образовањем

Потпуни обухват
основним
васпитањем и
образобањем

школи,
побољшање
Закон о основном доступности
образовању
образовања унапређење
квалитета
и васпитању, Закон
деци са
о буџетском
сметњама у образовања и
васпитања
систему
развоју

2449. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

2003

Повећање
обухвата
средњошколског
образовања

повећање
доступности и
пристпачности
образовања

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

30

% Објеката
прилагођен
деци са
инвалидитетом

м-433
ж-64

23

% деце
којој је
обезбеђен
бесплатан
превоз у односу
на укупан број
деце

м-424
ж-54

0

Број деце која
су
обухваћена
средњим
образовањем
разложена по
полу

3

1

% деце
којој је
обезбеђена
бесплатна
ужина у односу
на укупан број
деце

70

25

20

30

30

број
талентоване
деце подржане
од стране
општине
број
деце ИОП3

м-433
ж-64

70

25

20

3

30

42

450

20

м-433
ж-64

70

25

20

3

30

42

450

20

28.842.500,00
9.600.000,00

0,00

0,00

28.842.500,00
9.600.000,00

годишњи
план
рада школе

извештај

уговори,
извештаји

уговори,
извештаји

ГПРШ

извештај
о раду

директор Владан
Старчевић

директор Дарко
Димитријевић

директор Дарко
Димитријевић

директор Дарко
Димитријевић

директор Дарко
Димитријевић
директор Дарко
Димитријевић

директор Дарко
Димитријевић

директор Дарко
Димитријевић

ГПРШ

ГПРШ

директор Дарко
Димитријевић

ГПРШ
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МЕШ"Гоша"

10-Средње
образовање
и васпитање

42

број стручних
лица
која су добила
најмање 24
бода за стручно
усавршавање
кроз учешће на
семинарима на
годишњем
нивоу
42

447

447

унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

20

20

обезбеђени
прописани услови просечан
за образовно
број ученика по
васпитни рад
одељењу
број
унапређење
ученика који
квалитета
похађају
образовања и
ваннаставне
активности
васпитања

бр. 35, 4.12.2019. године
2450. страна

Паланачка Гимназија

Реализација
прог.активн
ости
Закон о основама с циљем
система
повећања
образовања, Закон нивоа
о буџетском
квалитета
систему, посебни средњег
колективни уговор образовања

Повећање
обухвата
средњошколског
образовања

Број деце која
су
обухваћена
средњим
образовањем
разложена по
полу
м-207
ж-302

број
талентоване
деце
подржане од
унапређење
стране општине
квалитета
у односу на
образовања у
укупан број
средњим школама деце
9/478

број стручних
лица
која су добила
најмање 24
бода за стручно
усавршавање
унапређење
кроз учешће на
квалитета
семинарима на
образовања у
годишњем
средњим школама нивоу

300/478

м-14
ж-5

м-230
ж-320

9/497

10

26,15

25,15

12

2

2

300/497

м-5
ж-2

м-230
ж-320

9/497

300/497

м-5
ж-2

10

26,15

2

м-230
ж-320

9/497

300/498

м-5
ж-2

10

27

2

6.000.000,00

6.000.000,00

директор Владан
Старчевић

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

директор Драган
Јоковић

директор Владан
Старчевић

директор Владан
Старчевић

директор Владан
Старчевић

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

директор Владан
Старчевић

директор Владан
Старчевић

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе
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0001

Реализација
прог.активн
ости
Закон о основама
с циљем
система
повећања
образовања, Закон
нивоа
о буџетском
квалитета
систему, посебни
средњег
колективни уговор образовања

број објеката
који
су прилагодили
простор деци са
инвалидитетом
у односу на
укупан број
објеката

стопа прекида
средњег
образовања
раложена
према полу

унапређење
доступности
средњег
образовања
обезбеђени
прописани
услови за
васпитнопросечан број
образовни рад са ученика по
децом
одељењу
број ученика
који
похађају
ваннаставне
унапређење
активности у
квалитета
односу на
образовања у
укупан број
средњим школама ученика

Повећање
обухвата
средњошколског
образовања

2451. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

СШ"Жикица Дамњановић"

0001

Повећање
обухвата
средњошколског
образовања
обезбеђени
прописани
услови за
васпитнообразовни рад са
Реализација децом

Повећање
обухвата
средњошколског
образовања
м-129
ж-340

м-0,05
ж-0,06

м-8
ж-15

стопа прекида
средњег
образовања
разложена
према полу

просечан број
ученика по
одељењу по
полу

300/509

Број деце која
су
обухваћена
средњим
образовањем
разложена по
полу

број стручних
лица
која су добила
најмање 24
бода за стручно
усавршавање
унапређење
кроз учешће на
квалитета
семинарима на
образовања у
годишњем
средњим школама нивоу

унапређење
доступности
средњег
образовања
обезбеђени
прописани
услови за
васпитнопросечан број
образовни рад са ученика по
децом
одељењу
број ученика
који
похађају
ваннаставне
унапређење
активности у
квалитета
односу на
образовања у
укупан број
средњим школама ученика

број објеката
који
су прилагодили
простор деци са
инвалидитетом
у односу на
укупан број
објеката

60

м-10
ж-16

м-0,05
ж-0,06

м-138
ж-360

300/550

60

27

1

м-11
ж-17

м-0,05
ж-0,06

м-142
ж-370

300/550

60

27

1

13.242.500,00

13.242.500,00

директор Драган
Јоковић

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

директор Жељко
Поштић

директор Жељко
Поштић

директор Жељко
Поштић

директор Драган
Јоковић

директор Драган
Јоковић

годишњи
план
рада школе

годишњи
план
рада школе

директор Драган
Јоковић

38

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

м-9
ж-15

м-0,05
ж-0,06

м-134
ж-350

60

26

26

300/550

1

1

годишњи
план
рада школе

бр. 35, 4.12.2019. године
2452. страна

0005

0006

0006

0006

Подршка
реализацији
програма Црвеног
крста

Подршка деци и
породици са децомпрворођено дете

Подршка деци и
породици са децомнакнада за младе
таленте

Подршка деци и
породици са децомвантелесна оплодња

унапређење
квалитета
образовања

Унапређење
популацион повећање
е политике наталитета

унапређење
квалитета
образовања

Закон о
основама система финасирање
образовања и
трошкова
васпитања, Закон о смештаја и
локалној
превоза обезбеђење
самоуправи
ученика услуге смештаја

Конкурс
за младе таленте

број
корисника

број решења

број награђене
деце

Повећање
доступности
Закон о локалној
права и услуга
самоуправи,
соц.заштите
Одлука о услугама
и правима у
Унапређење
области
квалитета подршка
број корисника
реализације
соц.заштите, Закон
живота
о социјалној
соц.угрожен програма Народне Народне
кухиње
заштити
е популације кухиње
Обезбеђива
Социјално
ње
деловање свеобухватн
олакшавање
е социјалне
људске патње
заштите и
пружањем
помоћи
неопходне
Закон о
најугрожени ургентне помоћи
локалној
лицима у невољи,
самоуправи, Закон јем
развијањем
о Црвеном крсту становништв
у општине
солидарности
Србије
Одлука о
висини и начину
расподеле
Унапређење повећање
средстава за
новорођено дете у популацион броја прворођене број донетих
е политике деце
решења
породици

проценат
корисника
локалних
соц.услуга у
односу на
укупан број
корисника
соц.заштите

број ученика
који
похађају
ваннаставне
активности у
унапређење
квалитета
односу на
укупан број
образовања у
средњим школама ученика
112/469

4

237

130

105

11%

115/483

4

250

140

105

11%

118/497

4

270

140

110

11%

121/511

4

300

150

115

11%

150.000,00

325.000,00

3.000.000,00

3.800.000,00

985.000,00

24.655.000,00
14.100.000,00

0,00

7.630.000,00

директор Добрила
Живковић

интерна
евиденција

150.000,00

извештај
325.000,00 комисије

извештај
3.000.000,00 комисије

начелник
Одељења

директор Добрила
Живковић

директор Жељко
Поштић

интерна
евиденција

Одељење
за општу
3.800.000,00 управу

985.000,00

32.285.000,00
14.100.000,00

годишњи
план
рада школе
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Накнада
за образовање деце
ометене у развоју

0001

0901

Центар за социјални
рад

ПРОГРАМ 11СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0001

прог.активн
ости
с циљем
Закон о основама
повећања
система
нивоа
образовања, Закон
квалитета
о буџетском
средњег
систему, посебни
колективни уговор образовања

2453. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

0001

1201

Програм 13-Развој
културе и
информисања

Библиотека
"Милутин
Срећковић"

0001

Дом Здравља
Апотека Здравље

Дневни боравак ПУЖ
ПРОГРАМ 12ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
1801

0008

Закон о буџетском унапређење
систему, Закон о
примарне
здравственој
здравствене
заштити
заштите
90
90

проценат
реализације
планова
инвестирања у
објекте и
опрему
установа
примарне
здравствене
заштите

број
пристиглих
радова

литерални
конкурс за
ученике основних
и средњих школа

23

2300

90
90

3%

15

20

2500

90
90

3%

15

25.557.055,00

114.256.295,00

6.559.000,00
2.733.384,00

9.292.384,00

2.295.000,00

156.000,00

3.547.000,00

500.000,00

2.759.202,00

7.630.000,00

26.213.055,00

120.562.497,00

6.559.000,00
2.733.384,00

9.292.384,00

годишњи
план рада

годишњи
план рада

годишњи
план рада

годишњи
план рада

годишњи
план рада

годишњи
план
рада

интерна
9.925.000,00 евиденција

интерна
евиденција

директор Ирена
Поповић

директор Ирена
Поповић

директор Ирена
Поповић

директор Ирена
Поповић

директор Ирена
Поповић

директор Ивана
Ђурђевић
Старовић
директор

директор Добрила
Живковић

директор Добрила
Живковић
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30

500

број
одштампанихби
лтена-тираж

25

300

25

2000

90
90

3%

15

број
одштампаних
књига-тираж

број
запослених

1800

3%

проценат
лиценцираних
пружаоца
услуга у односу
на укупан број
корисника

број корисника

15

удео корисника
лиценцираних
услуга у
укупном броју
корисника

промовисање
културно
исторјског
наслеђа
промовисање
културно
исторјског
наслеђа

подстицање
развоја културе

унапређење
доступности
квалитета и
ефикасности
примарне
здравствене
заштите

Закон о локалној
самоуправи,
Одлука о услугама
пружање
и правима у
услуга
области
социјалне
соц.заштите, Закон
заштите,
о социјалној
унапређење
заштити
доступности
и
ефикасности
дневних
услова у
заједници
особама са
унапређење
инвалидитет
ефикасности
ом
пружених услуга

бр. 35, 4.12.2019. године
2454. страна

1201-0001
П5

Обележавање
Првог светског
рата

1201-0001
П12

Закон о
буџетском систему

Закон о
библиотечкоинформационој
делатности

подстицање
развоја културе

подстицање
развоја културе

подстицање
развоја културе

подстицање
развоја културе

очување,
унапређење
и
представља
ње културно
историјског
наслеђа

очување,
унапређење
и
представља
ње културно
историјског
наслеђа

очување,
унапређење
и
представља
ње културно
историјског
наслеђа

очување,
унапређење
и
представља
ње културно
историјског
наслеђа

набавка
очување,
унапређење опреме за процес
дигитализације
и
представља
набавка
ње културно
историјског опреме за процес
дигитализације
наслеђа

број
витрина/паноа

број
дигитализовани
х архивских
докумената

број
организованих
архивских
изложби,
архивских
докумената и
фотографија

број
запослених

сређивање
архивске грађе
у метрима

број
електронских
издања

2

18

80

5

2500

2/15

20000

1

18

80

10

5000

2

број
одштампаних
књига-тираж
број
скенираних
публикација

10

број
реализованих
програма

2

100

број
посетилаца
манифестације

30000

1

18

85

25

8000

30000

1

18

90

25

10000

17.222.000,00

1.820.000,00

760.000,00

19.802.000,00

годишњи
план рада

годишњи
план рада

годишњи
план рада

годишњи
план рада

годишњи
план рада

годишњи
план рада

годишњи
план рада

годишњи
план рада

годишњи
план рада

директор Снежана
Савић

директор Снежана
Савић

директор Снежана
Савић

директор Снежана
Савић

директор Снежана
Савић

директор Ирена
Поповић

директор Ирена
Поповић

директор Ирена
Поповић

директор Ирена
Поповић

директор Ирена
Поповић
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Сервис ППА аларма
и набавка
изложбених паноа и
витрина

Дигитализација
и презентација
1201-0001
библиотечкоинформационе грађе
П6
Историјски
Архив "Верослава
Вељашевић"
0001

1201-0001
П7

Прослава јубилеја
150.година
Библиотеке
"Милутин
Срећковић"

промовисање
културно
исторјског
наслеђа
промовисање
културно
исторјског
наслеђа
промовисање
културно
исторјског
наслеђа

2455. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

1201-0001
П1

1201-0001
П2

Пројекат
поставка мреже
рачунара

Пројекат Изложба о
историји српског
часомерја

0001

1201-0001
П11

Пројекат
противпожарна
заштита

Културни центар

1201-0001
П10

Покривање крова
управне зграде
Народног Музеја

Трошкови
истраживања за
потребе
Монографије
Паланачке Гимназије 1201-0001
1920-2020
П13
Народни Музеј
0001

Закон о
култури, Закон о
буџетском систему

Закон о
култури, Закон о
буџетском систему

очување,
унапређење
и
представља
ње културно
историјског
наслеђа

број
компјутера

број
ППЗ опреме

оштечење
кровне
конструкције

подстицање
развоја културе

500 м"

40%

32

број запослених
у установи

3

1592

%
реализованих
програма на
1000
становника

%
остатака
музеализовање
знања и
материјалне
вредности
културе везано
појединаца из
за
локалне заједнице часовничарство

сигурност
чувања културних
добара
јачање
капацитета
заштите од
пожара
умрежавање
музејских
рачунара у
јединствену
мрежу

подстицање
развоја културе

16

број запослених
у установи
број
грађана који су
учествовали у
реализацији
културних
догађаја

30

32

број
посетилаца
програма који
су одржани на
1000
становника

22

46%

70%

1700

16

32

10

51%

100%

1700

18

32

31.323.000,00

20.154.240,00

1550000

21000

200.000,00

1.299.202,00

33.073.000,00

21.474.442,00

директор Стеван
Мартиновић

директор Стеван
Мартиновић

директор Стеван
Мартиновић

директор Стеван
Мартиновић

Драган
интерна
Исаиловић, Павле
евиденција Јозић
Драган
годишњи Исаиловић, Павле
план рада Јозић

каталог
изложбе

директор Стеван
Мартиновић

директор Стеван
пројекат ППЗ Мартиновић

извештај
надзорног
органа

интерна
директор Стеван
евиденција Мартиновић

годишњи
план рада

каталози
програма

директор Снежана
Савић
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32

42%

50%

9

20

1700

14

1

број
монографија

бр. 35, 4.12.2019. године
2456. страна

подршка
развоју
локалном
спорту

обезебеђење
услова
за бављење
спортом

41

340.865.400,00

425.855.091,00

500.000,00

4.260.000,00

23.755.000,00

16.700.000,00

извештај
комисије

извештај
комисије

председник
комисије

председник
комисије

26.471.340,00

2.609.000,00

357.565.400,00

453.870.091,00

Правилник о
унутрашњој
организацији
и
систематиза
Начелник
цији
општинске управе

интерна
Начелник
500.000,00 евиденција општинске управе

20.000.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

26.471.340,00

41

77

37

22

10

0602-0001
П3

39

73

37

22

10

2.609.000,00

38

% попуњености
радних места
која
подразмевају
вођење
управног
поступка

62

33

22

10

0602-0001
П2

54

22

број решених
предмета по
запосленом

број
спортских
клубова и
савеза
број
спроведених
акција,
програма и
пројеката

10

43

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Пројекат
Установа центар за
развој спорта и
аматеризма у спорту
у ливидацији
Пројекат
Општинска
туристичка
организација у
ликвидацији

Функционисање
лок.самоуправе

Закон о
буџетском систему,
Закон о локалној
самоуправи

Правилник
о финасирању
спорта, Закон о
спорту

подршка
локалним
спортским унапређење
организациј спортских савеза и
ама
иклубова

суфинансирање
пројеката медија
број
ради остваривања програмских
општег интереса у
садржаја
подржаних на
области
информисања
конкурсима

припрема
нацрте
прописа и
других аката
које доноси
СО,
Председник
општине и
Општинско
Закон о локалној
веће,
самоуправи, Закон
извршава
о буџетском
Одлуке и
систему, Статут
друге акте,
општине, Закон о
решава у
раду
управном
поступку у одрживо управно
првом
и финансијско
степену о
функционисање
правима и општине у складу
дужностима са надлежностима
грађана,
и пословима
предузећа и
локалне
0602-0001
установа
самоуправе

0602

0005

0001

Подршка локалним
спорт.организацијам
а, удружењима и
савезима

Спровођење
омладинске
политике
ПРОГРАМ 15ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

1301

0004

Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области
јавног информисања
ПРОГРАМ 14Развој спорта и
омладине

остваривање
и
унапређива
Закон о локалној
ње јавног
самоуправи,
интерса у
Закон о
области
информисању и
информиса
медијима
ња

2457. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

0602-0002

0602-0004

0602-0007

0602-0007
П1

0602-0009

0602-0010

Месне заједнице

Општинско
правобранилаштво

Функционисање
националних
мањина

Пројекат
1:Побољшање
услова ромске
заједнице"

Текућа
буџетска резерва

Стална
буџетска резерва

оснаживање
локалне заједнице
за инклузију Рома

Закон о локалној
самоуправи, Закон
о буџетском
инклузија
систему
Рома

отклањање
последица
елементарн
их непогода

1

230

1

1

235

1

1

235

1

1

235

1

500.000,00

4.706.995,00

870.000,00

3.874.500,00

45.787.856,00

4.260.000,00

430.000,00

5.380.000,00

1.245.000,00

500.000,00

4.706.995,00

1.300.000,00

5.380.000,00

Општиснко веће

Општиснко веће

уписници
општиснког
правобранил Општински
правобранилац
3.874.500,00 аштва

Захтеви
51.292.856,00 МЗ
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Закон о локалној
самоуправи, Закон
о буџетском
систему,
Статут општине

обезеђивањ
е
средстава за
Закон о локалној
непланиран
самоуправи, Закон е расходе
или
о буџетском
систему,
недовољно
Статут општине
планиране

Број
реализованих
оснаживање
пројеката
локалне заједнице националних
за инклузију Рома мањина

Заштита
имовинских права број
и интерса
правних
општине
мишљења

орган
локалне
самоуправе
који врш
послове
правне
Закон о локалној
заштите
самоуправи, Закон имовинских
о буџетском
права и
систему,
интереса
општине
Статут општине

Закон о локалној
самоуправи, Закон
о буџетском
инклузија
систему
Рома

број
иницијатива
месних
заједница
Обезбеђено
према општини
задовољавање
у вези са
потреба и
интереса локалног питањима од
становништва
интерса за
пословањем
локално
месних заједница становништво

Обезбеђено
задовољава
ње потреба
и интереса
локалног
становништв
а
Закон о локалној
самоуправи, Закон деловањем
о буџетском
месних
заједница
систему

бр. 35, 4.12.2019. године
2458. страна

0602-0014

0001

0002

Функционисање
Скупштине

Функциосање
извршних органа

ПРОГРАМ 16Политички систем
локалне самоуправе 2101

Управљање у
ванредним
ситуацијама

функционисање
локалне
скупштине

20

99

број
донетих аката

139

8

1

број
седница
извршних
органа

број
усвојених аката

број
седница
скупштине

Изградња
ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања на
избегавању
последица
број
елементарних и
израђених
других непогода планова

170

40

140

10

1

170

40

140

10

1

170

40

140

10

1

20.667.700,00

22.682.224,00

43.349.924,00

170.000,00

0,00

0,00

20.667.700,00 записник

22.682.224,00 записник

43.349.924,00

Председник
општине

Председник
Скупштине

начелник
одељења
за ванредне
ситуације
170.000,00 извештај о раду

45

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Општинско
веће
предлаже
Статут, буџет
и друге
Одлуке и
акте које
доноси СО,
врши надзор
над радом
ОУ,
Статут
општине, Закон о непосредно
буџетском систему, извршава
Одлуке које функционисање
Закон о локалној
доноси СО извршних органа
самоуправи

Скупштина
општине
доноси
Статут
општине и
Пословник
Скупштине,
додноси
буџет и
завршни
рачун,
утврђује
стопе
Статут
изворних
општине, Закон о прихода,
буџетском систему, доноси
Закон о локалној
прописе и
самоуправи
др.акте

Закон
о ванредним
ситуацијама

Редовно
одржавање
канала и
водотокова,
набавка
алата и
опреме за
потребе
интервенциј
е на
пловним
подручјима,
набавка
апарата и
уређаја,
одржавање
система за
узбуњивање

2459. страна
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ШИФРА
Назив
Про- Прог. активграм ност/Пројекат
1101
Програм 1. Локални развој и просторно планирање
1101-0001
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
1101-0003
Управљање грађевинским земљиштем
1101-0004
Стамбена подршка
1102
Програм 2. Комунална делатност
1102-0001
Урављање/одржавање јавним осветљењем
1102-0002
Одржавање јавних зелених површина
1102-0003
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
1102-0006
Одржавање гробаља и погребне услуге
1102-0008
Управљање и снабдевање водом за пиће
0101
Програм 5. Развој пољопривреде
0101-0001
Унапређење услова за пољопривредну производњу
0401
Програм 6. Заштита животне средине
0401-0001
Управљање заштитом животне средине
0401-0002
Праћење квалитета елемената животне средине
0401-0003
Заштита природе
0401-0004
Управљање отпадним водама
0401-0005
Управљање комуналним отпадом
0401-0006
Управљање осталим врстама отпада
0701
Програм 7. Путна инфраструктура
0701-0002
Одржавање путева
2001
Програм 8. Предшкослко образовање
2001-0001
Функционисање предшколских установа
2002
Програм 9. Основно образовање
2002-0001
Функционисање основних школа
2003
Програм 10. Средње образовање
2003-0001
Функционисање средњих школа
0901
Програм 11. Социјална и дечја заштита

ОПШТИ ДЕО- ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

14.149.000,00
9.624.000,00
4.525.000,00
0,00
72.632.000,00
46.812.000,00
7.600.000,00
13.220.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
5.022.000,00
5.022.000,00
2.050.000,00
500.000,00
40.000,00
1.000.000,00
0,00
500.000,00
10.000,00
84.205.000,00
84.205.000,00
232.382.600,00
232.382.600,00
114.247.902,00
114.247.902,00
28.842.500,00
28.842.500,00
32.285.000,00

Средства из
буџета
14.149.000,00
9.624.000,00
4.525.000,00
0,00
72.632.000,00
46.812.000,00
7.600.000,00
13.220.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
5.022.000,00
5.022.000,00
2.050.000,00
500.000,00
40.000,00
1.000.000,00
0,00
500.000,00
10.000,00
84.205.000,00
84.205.000,00
247.625.600,00
247.625.600,00
114.247.902,00
114.247.902,00
28.842.500,00
28.842.500,00
32.285.000,00

Укупна
средства

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

15.243.000,00
15.243.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сопствени и
др. приходи

бр. 35, 4.12.2019. године
2460. страна

0602

0602-0001
0602-0001-П2
0602-0001-П3

1301-0001
1301-0005

Социјалне помоћи
Подршка реализацији програма Црвеног крста
Подршка деци и породица са децом
Подршка особама са инвалидитетом
Програм 12. Примарна и здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене заштите
Програм 13. Развој културе
Функционисање локалних установа културе
Пројекат 1:Поставка мреже рачунара у Музеју
Пројекат 2:Изложба о историји српског часомерја
Пројекат 3 :Враголасте позориштарије- Културни центар
Пројекат4 :Обележавање Првог светског рата- Народна библиотека
Пројекат 5:Дигитализација и презентација библиотечко-информационе грађеНародна библиотека
Пројекат 6Прослава јубилеја 150.година Библиотеке “Милутин Срећковић”
Пројекат7 : Први професионални позоришни пројекат Културни центар
Пројекат8: МАДЕС Културни центар
Пројекат 9: Противпожарна заштита
Пројекат10:Сервис ППА аларма и набавка изложбених паноа и витрина(07)
Пројекат 11:Трошкови истраживања за потребе Монографије Паланачке гимназије
1920-2020(07)
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спорт. организацијама, удружењима и савезима
Спровођење омладинске политике
Програм 15. Локална самоуправа
Функционисање локалне самоуправе
Пројекат Установа центар за развој спорта и аматеризма у спорту у ликвидацији
Пројекат-Општинска туристичка организација у ликвидацији

Назив

20.000.000,00
20.500.000,00
20.000.000,00
500.000,00
432.285.091,00
346.865.400,00
2.609.000,00
26.471.340,00

417.500,00
440.000,00
50.000,00
349.000,00
460.000,00
300.000,00

14.100.000,00
985.000,00
7.125.000,00
10.075.000,00
9.292.384,00
9.292.384,00
116.115.497,00
91.703.200,00
713.442,00
572.000,00
584.000,00
449.955,00
76.400,00

Средства из
буџета

0,00
0,00
0,00
21.585.000,00
10.700.000,00

4.447.000,00
4.447.000,00

0,00
0,00

0,00

Сопствени и
др. приходи

20.000.000,00
20.500.000,00
20.000.000,00
500.000,00
453.870.091,00
357.565.400,00
2.609.000,00
26.471.340,00

417.500,00
440.000,00
50.000,00
349.000,00
460.000,00
300.000,00

14.100.000,00
985.000,00
7.125.000,00
10.075.000,00
9.292.384,00
9.292.384,00
120.562.497,00
96.150.200,00
713.442,00
572.000,00
584.000,00
449.955,00
76.400,00

Укупна
средства

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1301

1201-0004

1201-0001-П6
1201-0001-П7
1201-0001-П8
1201-0001-П9
1201-0001-П10
1201-0001-П11

ШИФРА
Про- Прог. активграм ност/Пројекат
0901-0001
0901-0005
0901-0006
0901-0008
1801
1801-0001
1201
1201-0001
1201-0001-П1
1201-0001-П2
1201-0001-П3
1201-0001-П4
1201-0001-П5
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ШИФРА
Про- Прог. активграм ност/Пројекат
0602-0002
0602-0004
0602-0007
0602-0007-П1
0602-0009
0602-0010
0602-0014
2101
2101-0001
2101-0002

Функционисање месних заједница
Општинско правобранилаштво
Функционисање националних мањина
Пројекат 1: “Пројекат за побољшање услова ромске заједнице
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Управљање у ванредним ситуацијама
Програм 16.Политички систем локалне самоуправе
Функционисање Скупштине
Функционисање извршних органа
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Назив

1.300.000,00
4.706.995,00
500.000,00
170.000,00
43.349.924,00
22.682.224,00
20.667.700,00
1.207.358.898,00

45.787.856,00
3.874.500,00

Средства из
буџета

Укупна
средства

51.292.856,00
3.874.500,00
5.380.000,00
5.380.000,00
1.300.000,00
4.706.995,00
500.000,00
170.000,00
0,00
43.349.924,00
22.682.224,00
20.667.700,00
41.275.000,00 1.248.633.898,00

5.505.000,00

Сопствени и
др. приходи

бр. 35, 4.12.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Функцион.
Класифик.
000
040
070
090
100
111
112
133
160
300
330
360
400
421
473
500
560
600
640
660
700
760
800
810
820
830
900
911

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Породица и деца
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
Соијална заштита некласификована на другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи
Финансијски и фискални послови
Остале опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Пољопривреда
Туризам
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ
Улична расвета
Послови становања и заједнице некласификована на другом месту
ЗДРАВСТВО
Здравство некласификовано на другом месту
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
Услуге емитовања и штампања
ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање

ФУНКЦИЈЕ

Издаци буџета, по функционалној класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:
Средства из
буџета
32.300.000,00
7.125.000,00
15.100.000,00
10.075.000,00
442.665.175,00
45.656.919,00
28.100.000,00
315.935.400,00
52.972.856,00
88.079.500,00
3.874.500,00
84.205.000,00
31.493.340,00
5.022.000,00
26.471.340,00
27.870.000,00
27.870.000,00
60.961.000,00
46.812.000,00
14.149.000,00
9.292.384,00
9.292.384,00
139.224.497,00
23.109.000,00
96.115.497,00
20.000.000,00
375.473.002,00
232.382.600,00

41.000.000,00
7.125.000,00
23.800.000,00
10.075.000,00
455.550.175,00
45.656.919,00
28.100.000,00
317.935.400,00
63.857.856,00
88.079.500,00
3.874.500,00
84.205.000,00
31.493.340,00
5.022.000,00
26.471.340,00
27.870.000,00
27.870.000,00
46.812.000,00
14.149.000,00
9.292.384,00
9.292.384,00
143.671.497,00
23.109.000,00
100.562.497,00
20.000.000,00
390.716.002,00
247.625.600,00
0,00
0,00
4.447.000,00
0,00
4.447.000,00
0,00
15.243.000,00
15.243.000,00

Укупно

Сопствени приходи и
приходи из др. извора
8.700.000,00
0,00
8.700.000,00
0,00
12.885.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
10.885.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2463. страна
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Функцион.
ФУНКЦИЈЕ
Класифик.
912
Основно образовање
920
Средње образовање
УКУПНО ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Средства из
буџета
114.247.902,00
28.842.500,00
1.207.358.898,00

Сопствени приходи и
приходи из др. извора
0,00
0,00
41.275.000,00
114.247.902,00
28.842.500,00
1.248.633.898,00

Укупно

бр. 35, 4.12.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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II ПОСЕБАН ДЕО

1.

Раздео

1,1,

Глава

2101

2101

Програм

0001

Прог. ак- Противност јекат

412
414
423
465
481

2,

3,

4

5.

6.

01

01

01

411

Екон.
клас.

1.

Поз.

19.782.224,00

Укупно за функционалну класификацију 111

19.782.224,00

Укупно за ПА 2101-0001

19.782.224,00

Укупно за Програм 16:

ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Изборна комисија

19.782.224,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за Програм 16

19.782.224,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 2101-0001

19.782.224,00

771.924,00

525.000,00

13.700.000,00

135.300,00

650.000,00

4.000.000,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111:

Дотације невладиним организацијама
Политичке странке

Остале дотације и трансфери

Услуге по уговору

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСЊЕ СКУПШТИНЕ

ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Извршни и законодавни органи

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Опис

Сопст. приходи и прих из
др.извора

19.782.224,00

19.782.224,00

19.782.224,00

19.782.224,00

19.782.224,00

19.782.224,00

771.924,00

525.000,00

13.700.000,00

135.300,00

650.000,00

4.000.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

160

111

Фун.
клас.

- члан 9. мења се и гласи:
Средства буџета у износу од 1.207.858.898,00 динара исказана у колони „средства из буџета” посебног дела буџета, и средства прихода из осталих извора директних
и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од 41.275.000,00 динара исказаних у колони “сопствени приходи и приходи из других извора” посебног
дела буџета, распоређују се по корисницима и то:

2465. страна
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2.

Раздео

Глава

111

Фун.
клас.

2101

Програм

0002

0001

Прог. ак- Противност јекат

411
412
414
421
422
423

9.

10.

11,

12,

13,

01

01

01

01

01

423

Екон.
клас.

8.

7.

Поз.

2.900.000,00

Укупно за ПА 2101-0001

2.900.000,00

Укупно за Програм 15:

2.900.000,00

Укупно за функцију 160

2.900.000,00

Укупно за главу 1.1.

Услуге по уговору

Трошкови путовања

9.000.000,00

50.000,00

1.000,00

90.200,00

490.000,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

9.000.000,00

50.000,00

1.000,00

490.000,00

2.850.000,00

22.682.224,00

22.682.224,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Стални трошкови

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених

ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Извршни и законодавни органи

2.850.000,00

22.682.224,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

22.682.224,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за Раздео 1:

2.900.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за главу 1.1.

2.900.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 160

2.900.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 16

2.900.000,00

2.900.000,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 2101-0001

Услуге по уговору

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСЊЕ СКУПШТИНЕ

Опис

бр. 35, 4.12.2019. године
2466. страна

Раздео

Глава

111

Фун.
клас.

0602

Програм

18,

484

16,

0010

465

17,

426

14,

15,

01

Материјал

14.042.000,00

Укупно за функционалну класификацију 111

14.042.000,00

Укупно за ПА 2101-0002

4.706.995,00

Укупно за функционалну класификацију 111

Извори финансирања за ПА 0602-0010

Укупно за функционалну класификацију 111

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111:

- средства сталне резерве

500.000,00

500.000,00

4.706.995,00

Укупно за ПА 0602-0009
ПА 0010 стална буџетска резерва

4.706.995,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 0602-0009

4.706.995,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111:

- средства текуће резерве

ПА 0009-текућа буџетска резерва

ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
4.706.995,00

14.042.000,00

Укупно за Програм 16:
Извршни и законодавни органи

14.042.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 16

14.042.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 2101-0002

14.042.000,00

0,00

360.800,00

1.200.000,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111:

Накнада штете услед елементарних непогода

Остале дотације и трансфери

Опис

Сопст. приходи и прих из
др.извора

500.000,00

500.000,00

4.706.995,00

4.706.995,00

4.706.995,00

4.706.995,00

4.706.995,00

14.042.000,00

14.042.000,00

14.042.000,00

14.042.000,00

14.042.000,00

14.042.000,00

0,00

360.800,00

1.200.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

499

01

01

499

01

01

01

Екон.
клас.

Поз.

0009

Прог. ак- Противност јекат

2467. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

Раздео

2.1.

Глава

160

070

Фун.
клас.

0602

Програм

0007

0001

Прог. ак- Противност јекат

19,

Поз.

500.000,00

5.380.000,00

Укупно за ПА 0602-0001

5.380.000,00

Укупно за функцију 160
Извори финансирања за Програм 15

5.380.000,00

Донације од других нивоа власти

Извори финансирања за функцију160

5.380.000,00

5.380.000,00

Донације од других нивоа власти

Извори финансирања за ПА 0602-0007

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

5.380.000,00

5.380.000,00

5.380.000,00

5.380.000,00

5.380.000,00

9.700.000,00

8.700.000,00

1.000.000,00

9.700.000,00

8.700.000,00

1.000.000,00

9.700.000,00

5.206.995,00

5.206.995,00

500.000,00

500.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

07

07

472

ПА 0007- ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

8.700.000,00
8.700.000,00

1.000.000,00

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 070

07

1.000.000,00

Приходи из буџета

01

Извори финансирања за функцију 070

8.700.000,00

Укупно за ПА 0602-0001

1.000.000,00

8.700.000,00

Донације од осталих нивоа власти

07

1.000.000,00

8.700.000,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 0602-0001

Накнаде за социјалну заштиту избеглих и расељених лица

ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе

ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

1.000.000,00

5.206.995,00

Укупно за Програм 15:
Помоћ избеглим и расељеним лицима и националним мањинама

5.206.995,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 15

500.000,00

Укупно за ПА 0602-0010

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Опис

01

472

01

01

Екон.
клас.

бр. 35, 4.12.2019. године
2468. страна

Раздео

Глава

0602

1201

Програм

0001

0004

Прог. ак- Противност јекат

21.

20,

Поз.

01

481

01

01

01

423

20.000.000,00

Укупно за функционалну класификацију 830

20.000.000,00

Укупно за ПА 1201-0004

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 0602-0001

Дотације верским заједницама

ПА 0001-Функционисање локалне самоуправе

ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

2.000.000,00

2.000.000,00

20.000.000,00

Укупно за Програм 13:
Удружења и хуманитарне организације

20.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за Програм 13

20.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 1201-0004

20.000.000,00

20.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 830:

Услуге по уговору

ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

Програм 13 -Развој културе и информисања

Услуге емитовања и штампања

14.080.000,00

Укупно за главу 2.1.

1.000.000,00

14.080.000,00

Донације од осталих нивоа власти

07

1.000.000,00

Приходи из буџета

01

Извори финансирања за главу 2.1.

14.080.000,00

1.000.000,00

Укупно за Програм 15:

0,00
14.080.000,00

1.000.000,00

Донације од осталих нивоа власти

Сопст. приходи и прих из
др.извора

Приходи из буџета

Средства из
буџета

07

Опис

01

Екон.
клас.

2.000.000,00

2.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

15.080.000,00

14.080.000,00

1.000.000,00

15.080.000,00

14.080.000,00

1.000.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

160

830

Фун.
клас.

2469. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

Раздео

Глава

160

810

Фун.
клас.

0901

1301

Програм

0005

0001

Прог. ак- Противност јекат

23.

22.

Поз.

2.000.000,00

Укупно за Програм 15:

985.000,00

Укупно за функцију 160
Извори финансирања за ПА 0901-0005

985.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 160:

Дотације невладиним организацијама - Црвени крст

ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програм 11 - Социјална и дечија заштита
985.000,00

20.000.000,00

Укупно за Програм 14:
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

20.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 14

Приходи из буџета

20.000.000,00

20.000.000,00

Укупно за функцију 810
Извори финансирања за ПА 1301-0001

20.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 810

Дотације невладиним организацијама спортске организације

ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама удружењима и
савезима

Програм 14- Развој спорта и омладине

20.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за функцију 160
Услуге рекреације и спорта

2.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 160

2.000.000,00

2.000.000,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 15

Укупно за ПА 0602-0001

Опис

Сопст. приходи и прих из
др.извора

985.000,00

985.000,00

985.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

01

481

01

01

01

481

01

01

Екон.
клас.

бр. 35, 4.12.2019. године
2470. страна

3.

Раздео

3.1.

Глава

111

040

Фун.
клас.

2101

Програм

0002

0006

Прог. ак- Противност јекат

3.000.000,00

Укупно за функцију 040

3.000.000,00

Укупно за ПА 0901-0006

14.080.000,00

423
465

28,

29,

Остале дотације и трансфери

Услуге по уговору

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

412
414

26.

Плате, додаци и накнаде запослених

411

ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Извршни и законодавни органи

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

14.080.000,00

185.500,00

4.630.000,00

90.200,00

240.000,00

1.480.000,00

66.233.995,00

Донације од осталих нивоа власти
Укупно:РАЗДЕО 2

07

Сопст. приходи и прих из
др.извора

Приходи из буџета

66.233.995,00

3.985.000,00

Укупно за Програм 11
Извори финасирања за Раздео 2:

3.985.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 11

3.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 0901-0006

3.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 040:

Накнада из буџета за образовање младих талената

ПА 0006- Подршка деци и породица са децом
3.000.000,00

985.000,00

Породица и деца

985.000,00

Укупно за ПА 0901-0005

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Опис

01

01

01

01

472

01

Екон.
клас.

185.500,00

4.630.000,00

90.200,00

240.000,00

1.480.000,00

80.313.995,00

14.080.000,00

66.233.995,00

3.985.000,00

3.985.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

985.000,00

985.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

27.

25.

24.

Поз.

2471. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

4.

Раздео

Глава

133

Фун.
клас.

0602

Програм

0001

Прог. ак- Противност јекат

6.625.700,00

Укупно за функционалну класификацију 111

6.625.700,00

Укупно за ПА 2101-0002

6.625.700,00

Укупно за Програм 16:

426

41,

422

37,

425

421

36,

40,

Услуге по уговору

416

35,

423

415

34,

424

414

33,

38,

Трошкови путовања

413

32,

Материјал

Текуће поправке и одржавање

13.000.000,00

4.000.000,00

2.500.000,00

9.500.000,00

250.000,00

23.000.000,00

1.650.000,00

2.500.000,00

15.000.000,00

600.000,00

21.741.400,00
2.000.000,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

13.000.000,00

4.000.000,00

2.500.000,00

9.500.000,00

250.000,00

23.000.000,00

1.650.000,00

2.500.000,00

17.000.000,00

600.000,00

21.741.400,00

112.714.000,00

6.625.700,00

6.625.700,00

6.625.700,00

6.625.700,00

6.625.700,00

6.625.700,00

6.625.700,00

6.625.700,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Специјализоване услуге

Стални трошкови

Награде, бонуси и остали посебни расходи

Накнаде за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених

411

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Опште јавне услуге

112.714.000,00

6.625.700,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3
ОПШТИНСКА УПРАВА

6.625.700,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за Раздео 3:

6.625.700,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за Програм 16

6.625.700,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 2101-0002

6.625.700,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

412

39,

Опис

Извори финансирања за функцију 111:

31,

01

01

01

01

Екон.
клас.

30,

Поз.

бр. 35, 4.12.2019. године
2472. страна

Раздео

Глава

Фун.
клас.

Програм

0014

Прог. ак- Противност јекат

511
511
512

46,

47,

48,

49.

482

45,

55.500.000,00
2.820.000,00
23.820.000,00
5.550.000,00

- ЈКП”Водовод”
- ЈП”Морава”
- JП Паланка
- ЈП Паланка развој

Извори финансирања за ПА 0602-0001:

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти изградња и брендирање јединственог управног
места учешће Министарства

Зграде и грађевински објекти изградња и брендирање јединственог управног
места

Порези, таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Донације од других нивоа власти

07

Укупно за функцију 133

Приходи из буџета

01

315.935.400,00

6.000.000,00

309.935.400,00

170.000,00

Укупно за ПА 0602-0014
Извори финансирања за функцију 133

170.000,00

170.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 0602-0014:

Специјализоване услуге (штаб за ванредне ситуације)

315.765.400,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

317.935.400,00

8.000.000,00

309.935.400,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

317.765.400,00

8.000.000,00

309.765.400,00

1.750.000,00

6.000.000,00

490.000,00

230.000,00

11.100.000,00

350.000,00

5.550.000,00

23.820.000,00

2.820.000,00

55.500.000,00

1.500.000,00

89.540.000,00

200.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

01

424

Укупно за ПА 0602-0001
ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама

6.000.000,00

309.765.400,00

1.750.000,00

6.000.000,00

490.000,00

230.000,00

11.100.000,00

350.000,00

1.500.000,00

- ЈКП “ Општинска гробља”

- Установа спортска организација “ГФК Јасеница 1911”

89.540.000,00

200.000,00

Средства из
буџета

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Донације од других нивоа власти

465

44,

Опис

Пратећи трошкови задуживања-камата за кашњење

07

451

43,

Приходи из буџета

444

42,

01

Екон.
клас.

Поз.

2473. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

Раздео

Глава

810

160

Фун.
клас.

Програм

0007

2

Прог. ак- Противност јекат

472

51.

Донације од других нивоа власти

07

Донације од других нивоа власти

07

411
412
416
421
444
465
483

52,

53,

54.

55.

56.

57.

58.

Донације од других нивоа власти

07

Извори финасирања за функцију 810

Новчане казне по решењу судова

57.000,00

116.000,00

160.000,00

160.000,00

394.000,00

452.000,00

57.000,00

116.000,00

160.000,00

160.000,00

394.000,00

452.000,00

1.270.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.270.000,00

430.000,00

870.000,00

1.300.000,00

430.000,00

870.000,00

430.000,00

870.000,00

1.300.000,00

430.000,00

870.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

870.000,00

430.000,00

870.000,00

Укупно

430.000,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

430.000,00

870.000,00

430.000,00

870.000,00

Средства из
буџета

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања-камата за кашњење

Стални трошкови

Награде, бонуси и остали посебни расходи

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и наканде запослених

Услуге рекреације и спорта

Пројекат Установа Центар за развој спорта и аматеризма у спорту у ликвидацији

Укупно за функционалну класификацију 160

Приходи из буџета

01

Извори финансирања за функцију 160:

Укупно за ПА 0602-0007

Приходи из буџета

01

Извори финансирања за ПА 0602-0007

Укупно за Пројекат 1

Приходи из буџета

01

Извори финансирања за Пројекат 1

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

50.

ПА 0007- ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Опис

Пројекат 1- “Пројекат за побољшање услова ромске заједнице

Екон.
клас.

1

Поз.

бр. 35, 4.12.2019. године
2474. страна

Раздео

Глава

0901

Програм

0006

3

Прог. ак- Противност јекат

415
421
444
465
483

61.

62.

63.

64.

65.

26.471.340,00

Донације од других нивоа власти

07

ПА 0006- Подршка деци и породица са децом

Програм 11 - Социјална и дечија заштита

Породица и деца

Укупно за Програм 15:

Приходи из буџета

346.315.740,00

6.430.000,00

339.885.740,00

26.471.340,00

Укупно за ПА 0602-0001-П3
Извори финасирања за Програм 15

26.471.340,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 0602-0001-П3

26.471.340,00

Укупно за функцију 473

100.000,00

1.700.000,00

400.000,00

50.000,00

1.000.000,00

4.179.842,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 473

Новчане казне по решењу судова

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања-камата за кашњење

Стални трошкови

Накнаде за запослене

Социјални допринос на терет послодавца

Плате, додаци и наканде запослених

Туризам
19.041.498,00

2.609.000,00

Укупно за ПР 0602-0001-П2
Пројекат-Општинска туристичка организација у ликвидацији

2.609.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за ПР 0602-0001-П2

2.609.000,00
2.609.000,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Опис

Укупно за функцију 810

01

01

01

411
412

59.

01

01

Екон.
клас.

60.

Поз.

2.000.000,00

2.000.000,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

348.315.740,00

8.430.000,00

339.885.740,00

26.471.340,00

26.471.340,00

26.471.340,00

26.471.340,00

100.000,00

1.700.000,00

400.000,00

50.000,00

1.000.000,00

4.179.842,00

19.041.498,00

2.609.000,00

2.609.000,00

2.609.000,00

2.609.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

040

473

Фун.
клас.

2475. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

Раздео

Глава

660

090

Фун.
клас.

1101

Програм

0001

0008

Прог. ак- Противност јекат

472

150.000,00

Укупно за функцију 090

150.000,00

Укупно за ПА 0901-0008

Донације од других нивоа власти

07

Извори финансирања за ПА 1101-0001

Зграде и грађевински објекти Просторни и урбанистички планови 07

Зграде и грађевински објекти Просторни и урбанистички планови 01

ПА 0001 - просторно и урбанистичко планирање

Програм 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

2.000.000,00

7.624.000,00

2.000.000,00

7.624.000,00

4.275.000,00

Укупно за Програм 11
Стамбени развој и развој заједнице некласификован на другом месту

4.275.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 11

150.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 0901-0008

150.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 090:

Накнаде за социјалну заштиту - Накнада за образовање деце ометене у развоју

ПА 0008- Подршка особама са инвалидитетом
150.000,00

4.125.000,00

Укупно за ПА 0901-0006
Социјална заштита некласификована на другом месту

4.125.000,00

Приходи из буџета

Приходи из буџета

511

70.

4.125.000,00

Укупно за функцију 040
Извори финансирања за ПА 0901-0006

4.125.000,00

325.000,00

3.800.000,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 040:

Накнаде за социјалну заштиту-вантелесна оплодња

Накнаде за социјалну заштиту-прворођено дете

Опис

Сопст. приходи и прих из
др.извора

2.000.000,00

7.624.000,00

2.000.000,00

7.624.000,00

4.275.000,00

4.275.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

4.125.000,00

4.125.000,00

4.125.000,00

4.125.000,00

325.000,00

3.800.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

01

511

01

01

01

472

01

69.

68.

472

66.

67.
01

Екон.
клас.

Поз.

бр. 35, 4.12.2019. године
2476. страна

Раздео

Глава

1102

Програм

0002

0001

0003

Прог. ак- Противност јекат

Укупно за функцију 660

74.

424

01

01

425

73.

46.812.000,00

Укупно за функцију 640

Специјализоване услуге (Одржавање зелених површина )

ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина
7.600.000,00

46.812.000,00

Укупно за ПА 1102-0001
Заштита животне средине

46.812.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 1102-0001

46.812.000,00

812.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за функцију 640

Текуће поправке и одржавање

Стални трошкови (јавна расвета)

ПА 0001-Урављање/одржавање јавним осветљењем

Програм 2-Комуналне делатности
46.000.000,00

Укупно за Програм 1

421

14.149.000,00

Донације од других нивоа власти

07
Улична расвета

2.000.000,00

Приходи из буџета

01

12.149.000,00

Донације од других нивоа власти

07
Извори финансирања за Програм 1

2.000.000,00
14.149.000,00

Приходи из буџета

12.149.000,00

4.525.000,00

Укупно за ПА 1101-0003
Извори финасирања за функцију 660

4.525.000,00

4.525.000,00

9.624.000,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 1101-0003

Земљиште

ПА 0003-Управљање грађевинским земљиштима

Укупно за ПА 1101-0001

Опис

01

01

541

Екон.
клас.

72.

71.

Поз.

Сопст. приходи и прих из
др.извора

7.600.000,00

46.812.000,00

46.812.000,00

46.812.000,00

46.812.000,00

812.000,00

46.000.000,00

14.149.000,00

2.000.000,00

12.149.000,00

14.149.000,00

2.000.000,00

12.149.000,00

4.525.000,00

4.525.000,00

4.525.000,00

9.624.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

560

640

Фун.
клас.

2477. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

Раздео

Глава

360

Фун.
клас.

0701

Програм

0002

0008

0006

0003

Прог. ак- Противност јекат

511

78.

424
424

80.

3.000.000,00

Укупно за ПА 1102-0008

Специјализоване услуге (кошење и одржавање банкина поред јавних путева)

Специјализоване услуге (Зимско одржавање локалних путева)

ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

1.162.000,00

16.178.000,00

72.632.000,00

Укупно за Програм 2
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

72.632.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 2

3.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 1102-0008

Зграде и грађевински објекти

Стални трошкови (одржавање пружних прелаза)

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за ПА 1102-0006
ПА 0008-Управљање и снабдевање водом за пиће

2.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 1102-0006

Специјализоване услуге (одржавање сеоских гробаља)

2.000.000,00

13.220.000,00

Укупно за ПА 1102-0003
ПА 0006-Одржавање гробаља и погребне услуге

13.220.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 1102-0003

Стални трошкови (јавна хигијена)

13.220.000,00

7.600.000,00

Укупно за ПА 1102-0002
ПА 0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене

7.600.000,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 1102-0002

Опис

Сопст. приходи и прих из
др.извора

1.162.000,00

16.178.000,00

72.632.000,00

72.632.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

13.220.000,00

13.220.000,00

13.220.000,00

7.600.000,00

7.600.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

79.

01

01

421

01

424

01

421

01

Екон.
клас.

77.

76.

75.

Поз.

бр. 35, 4.12.2019. године
2478. страна

Раздео

Глава

421

Фун.
клас.

0101

Програм

0001

Прог. ак- Противност јекат
424
426
425
424
511
512

426

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

511

89.
01

423

84.205.000,00

84.205.000,00

Укупно за Програм 7

5.022.000,00
5.022.000,00

Укупно за функцију 421

822.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 421

Зграде и грађевински објекти (програм комасације

Услуге по уговору
комисије 2.465.000,00
стрелци 1.735.000,00

ПА 0001 - Подршка за спровођење пољоп. политике у локалној зајеници

Програм 5-Пољопривреда и рурални развој
4.200.000,00

84.205.000,00

Укупно за функцију 360
Пољопривреда

84.205.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 360

84.205.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 7

84.205.000,00

Укупно за ПА 0701-0002

175.000,00

9.940.000,00

1.200.000,00

1.150.000,00

49.900.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 0701-0002:

Материјал (Програм Савета за безбедност саобраћаја)

Машине и опрема (Програм Савета за безбедност саобраћаја)-набавка и
уградња опреме на основу пројекта система видео надзора и система за
аутоматско препознавање регистарских таблица, семафори и друга опрема

Зграде и грађевински објекти (Програм Савета за безбедност саобраћаја)

Специјализоване услуге (Програм Савета за безбедност саобраћаја)

Текуће поправке и одржавање (Поправка саобраћајне инфраструктуре)

Материјал (набавка материјала за зимско одржавање путева)

Специјализоване услуге (кресање шибља и растиња у путном појасу
општинских путева)

Опис

Сопст. приходи и прих из
др.извора

5.022.000,00

5.022.000,00

822.000,00

4.200.000,00

84.205.000,00

84.205.000,00

84.205.000,00

84.205.000,00

84.205.000,00

84.205.000,00

175.000,00

9.940.000,00

1.200.000,00

1.150.000,00

49.900.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

88.

01

01

01

Екон.
клас.

Поз.

2479. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

Раздео

Глава

560

Фун.
клас.

0401

Програм

93.

92.

91.

90.

Поз.

424

01

424

01

424

01

424

01

01

Екон.
клас.

5.022.000,00

Укупно за ПА 0101-0001

Специјализоване услуге (План и програм буџетског фонда за заштиту животне
средине)

500.000,00

1.000.000,00

Укупно за ПА 0401-0003
ПА 0005-Управљање комуналним отпадом

1.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансиранја за ПА 0401-0003

Специјализоване услуге (План и програм буџетског фонда за заштиту животне
средине)

1.000.000,00

40.000,00

Укупно за ПА 0401-0002
ПА 0003-Заштита природе

40.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за ПА 0401-0002:

Специјализоване услуге (План и програм буџетског фонда за заштиту животне
средине)

40.000,00

500.000,00

Укупно за ПА 0401-0001
ПА 0002-Праћење квалитета елемената животне средине

500.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за ПА 0401-0001:

Специјализоване услуге (План и програм буџетског фонда за заштиту животне
средине)

ПА 0001- Управљање заштитом жив.средине

Програм 6- заштита животне средине
500.000,00

5.022.000,00

Укупно за Програм 5
Заштита животне средине

5.022.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 5

5.022.000,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Извори финансирања ПА 0101-0001:

Опис

Сопст. приходи и прих из
др.извора

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

5.022.000,00

5.022.000,00

5.022.000,00

5.022.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

0005

0003

0002

0001

Прог. ак- Противност јекат

бр. 35, 4.12.2019. године
2480. страна

Раздео

Глава

810

Фун.
клас.

1301

Програм

0005

0006

Прог. ак- Противност јекат

95.

94.

Поз.

01

10.000,00

Укупно за ПА 0401-0006

2.050.000,00

Укупно за Програм 6

500.000,00

Укупно за ПА 1301-0005

500.000,00

Укупно за Програм 14

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета
Укупно за функцију 810

Извори финансирања за функцију 810

500.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за Програм 14

500.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за ПА 1301-0005:

Зграде и грађевински објекти

ПА 0005-Спровођење омладинске политике

Програм 14- Развој спорта и омладине
500.000,00

2.050.000,00

Укупно за функцију 560
Услуге рекреације и спорта

2.050.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 560

2.050.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за Програм 6

10.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за ПА 0401-0006:

Специјализоване услуге (План и програм буџетског фонда за заштиту животне
средине)

10.000,00

500.000,00

Укупно за ПА 0401-0005
ПА 0006-Управљање осталим врстама отпада

500.000,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Извори финасирања за ПА 0401-0005:

Опис

Сопст. приходи и прих из
др.извора

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

500.000,00

500.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

01

01

511

01

01

01

424

01

Екон.
клас.

2481. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

Раздео

4.1.

Глава

820

Фун.
клас.

1201

Програм

0001

Прог. ак- Противност јекат

421
422
423
424
425
426
444
465
482
483
511
512
515
523

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

Извори финансирања за ПА 1201-0001

Роба за даљу продају

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне по решењу судова

Порези, таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде, бонуси и остали посебни расходи

Накнаде за запослене

Донације од других нивоа власти

416

101.

07

415

100.

Социјална давања запосленима

Сопствени приходи

414

99.

Наканде у натури

04

413

98.

Социјални доприноси на терет послодавца

Приходи из буџета

412

97.

Плате, додаци и накнаде запослених

ПА 0001- Функционисање локалних установа културе

Програм 13- Развој културе

Услуге културе

Култура

Опис

91.703.200,00

500.000,00

2.356.000,00

450.000,00

340.000,00

85.000,00

5.411.000,00

610.000,00

1.136.300,00

2.154.200,00

2.617.000,00

1.337.800,00

89.000,00

5.250.000,00

847.500,00

1.093.400,00

1.399.000,00

620.000,00

9.540.000,00

55.867.000,00

Средства из
буџета

900.000,00

3.547.000,00

100.000,00

1.000,00

178.000,00

19.000,00

88.000,00

15.000,00

0,00

5.000,00

171.000,00

270.000,00

673.000,00

300.000,00

393.000,00

292.000,00

71.000,00

160.000,00

1.711.000,00

0,00

0,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

900.000,00

3.547.000,00

91.703.200,00

100.000,00

501.000,00

2.534.000,00

469.000,00

428.000,00

100.000,00

5.411.000,00

615.000,00

1.307.300,00

2.424.200,00

3.290.000,00

1.637.800,00

482.000,00

5.542.000,00

918.500,00

1.253.400,00

3.110.000,00

620.000,00

9.540.000,00

55.867.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

01

411

Екон.
клас.

96.

Поз.

бр. 35, 4.12.2019. године
2482. страна

Раздео

Глава

Фун.
клас.

Програм

123.
01

423

449.955,00
449.955,00

Приходи из буџета
Укупно за 1201-ПР4

Извори финасирања за1201-ПР4

Услуге по уговору

449.955,00

584.000,00

Укупно за 1201-ПР3
Пројекат 4: Обележавање Првог светског рата- Народна библиотека

200.000,00

Донације од других нивоа власти

384.000,00

200.000,00

07

Извори финасирања за1201-ПР 3

Специјализоване услуге

384.000,00

Приходи из буџета

424

122.

Специјализоване услуге

Пројекат 3: Враголасте позориштарије- Културни центар

01

424

572.000,00

Укупно за 1201-ПР2

121.

400.000,00

Донације од других нивоа власти

172.000,00

400.000,00

07

Извори финасирања за1201-ПР 2

Материјал

172.000,00

Приходи из буџета

426

120.

Специјализоване услуге

01

424

119.

713.442,00

Укупно за 1201-ПР 1
Пројекат 2: Изложба о историји српског часомерја Народни музеј

499.202,00

214.240,00

315.000,00

Донације од других нивоа власти

Извори финасирања за 1201-ПР 1

Машине и опрема-07

184.202,00

07

512

118.

Услуге по уговору-07

214.240,00

91.703.200,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

423

117.

Услуге по уговору-01

Пројекат 1: Поставка мреже рачунара у Музеју

Укупно за ПА 1201-0001

Опис

01

423

Екон.
клас.

116.

Поз.

4.447.000,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

449.955,00

449.955,00

449.955,00

584.000,00

200.000,00

384.000,00

200.000,00

384.000,00

572.000,00

400.000,00

172.000,00

400.000,00

172.000,00

713.442,00

499.202,00

214.240,00

315.000,00

184.202,00

214.240,00

96.150.200,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4

3

2

1

Прог. ак- Противност јекат

2483. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

Раздео

Глава

Фун.
клас.

Програм

129.

128.

127.

424

126.

01

423

424

424

01

423

01

512

Екон.
клас.

125.

124.

Поз.

349.000,00

Укупно за 1201-ПР9
Пројекат10:Сервис ППА аларма и набавка изложбених паноа и витрина (07)

349.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за1201-ПР9

Услуге по уговору

349.000,00

50.000,00

Укупно за 1201-ПР8
Пројекат 9:Противпожарна заштита Народни музеј

50.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за1201-ПР8

Специјализоване услуге

50.000,00

440.000,00

Укупно за 1201-ПР7
Пројекат8: МАДЕС Културни центар

440.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за1201-ПР7

Специјализоване услуге

440.000,00

417.500,00

Укупно за 1201-ПР6
Пројекат 7: Први професионални позоришни пројекат Културни центар

417.500,00

109.500,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за1201-ПР6

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

308.000,00

76.400,00

Укупно за 1201-ПР5
Пројекат 6: Прослава јубилеја 150. година Библиотеке „Милутин Срећковић”

76.400,00

76.400,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Извори финасирања за1201-ПР5

Машине и опрема

Пројекат 5:Дигитализација и презентација библиотечко-информационе грађеНародна библиотека

Опис

Сопст. приходи и прих из
др.извора

349.000,00

349.000,00

349.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

440.000,00

440.000,00

440.000,00

417.500,00

417.500,00

109.500,00

308.000,00

76.400,00

76.400,00

76.400,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

10

9

8

7

6

5

Прог. ак- Противност јекат

бр. 35, 4.12.2019. године
2484. страна

Раздео

911

Фун.
клас.

Програм

11

Прог. ак- Противност јекат

512

131.

132.

425

130.

460.000,00

Укупно за 1201-ПР10

Укупно за Програм 13

Укупно за функцију 820

96.115.497,00

Сопствени приходи
Донације од других нивоа власти
Глава 4.1.

04
07

Предшколско образовање

Предшколска установа “Чика Јова Змај”

Образовање

1.859.202,00

Приходи из буџета

01

94.256.295,00

96.115.497,00

Сопствени приходи
Донације од других нивоа власти

04
07
Извори финансирања за главу 4.1.

1.859.202,00

Приходи из буџета

01

94.256.295,00

96.115.497,00

Донације од других нивоа власти

07
Извори финансирања за функцију 820

1.859.202,00

Сопствени приходи

04

94.256.295,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 13

300.000,00

300.000,00

Извори финасирања за1201-ПР11
Донације од других нивоа власти

300.000,00

Услуге по уговору

Пројекат 11: Трошкови истраживања за потребе Монографије Паланачке
гимназије 1920-2020 (07)

460.000,00

260.000,00

200.000,00

Средства из
буџета

Донације од других нивоа власти

Извори финасирања за1201-ПР10

Машине и опрема

Текуће поправке и одржавање

Опис

01

07

423

07

Екон.
клас.

Поз.

4.447.000,00

900.000,00

3.547.000,00

4.447.000,00

900.000,00

3.547.000,00

4.447.000,00

900.000,00

3.547.000,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

100.562.497,00

2.759.202,00

3.547.000,00

94.256.295,00

100.562.497,00

2.759.202,00

3.547.000,00

94.256.295,00

100.562.497,00

2.759.202,00

3.547.000,00

94.256.295,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

460.000,00

460.000,00

260.000,00

200.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4.2.

Глава

2485. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

Раздео

Глава

Фун.
клас.

2001

Програм

0001

Прог. ак- Противност јекат

Донације од невладиних организ.и појединаца
Примања од продаје нефинасијске имовине

09

Извори финансирања за функцију 911

Залихе производње

08

522

153.

Машине и опрема

Донације од других нивоа власти

512

152.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

Приходи из буџета

485

151.

Новчане казне по решењу судова

01

483

150.

Порези, таксе и казне

Дотације удружењима грађана

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде, бонуси и остали посебни расходи

Накнаде за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених

ПА 0001- Функционисање предшколских установа

Програм 8- Предешколско образовање

Опис

07

482

444

146.

149.

441

145.
465

426

144.

481

425

143.

147.

424

142.

148.

423

416

138.

141.

415

137.
421

414

136.

422

413

135.

139.

412

134.

140.

411

Екон.
клас.

133.

Поз.

7.075.000,00

200.000,00

4.050.000,00

0,00

150.000,00

1.125.000,00

218.000,00

4.470.000,00

100.000,00

2.250.000,00

63.000,00

165.000,00

2.652.000,00

850.000,00

200.000,00

3.000.000,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

7.075.000,00

200.000,00

15.250.000,00

221.182.600,00

2.750.000,00

640.000,00

20.000,00

1.000.000,00

1.275.000,00

218.000,00

15.770.000,00

110.000,00

2.260.000,00

10.873.000,00

4.400.000,00

560.000,00

4.032.000,00

1.250.000,00

24.460.000,00

3.400.000,00

1.050.000,00

4.850.000,00

3.090.000,00

25.470.600,00

140.147.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

11.200.000,00

221.182.600,00

2.750.000,00

640.000,00

20.000,00

850.000,00

150.000,00

11.300.000,00

10.000,00

10.000,00

10.810.000,00

4.235.000,00

560.000,00

1.380.000,00

400.000,00

24.260.000,00

3.400.000,00

1.050.000,00

1.850.000,00

3.090.000,00

25.470.600,00

140.147.000,00

Средства из
буџета

бр. 35, 4.12.2019. године
2486. страна

Раздео

Фун.
клас.

912

Глава

4,3,

0001

Прог. ак- Противност јекат

154.

Поз.

15.243.000,00

Родитељски динар за ваннаставне активности
Укупно за ПА 2001-0001

16

15.243.000,00

Родитељски динар за ваннаставне активности
Укупно за Програм 8

16

Глава 4.2.

463

15.243.000,00

Родитељски динар за ваннаставне активности

16

- Социјална давања запосленима

Донације и трансфери осталим нивоима власти:

ПА 0001-Функционисање основних школа

ПРОГРАМ 9-Основно образовање

Основно образовање

3.918.000,00

Примања од продаје нефинасијске имовине

09

363.513,00

232.382.600,00

7.075.000,00

200.000,00

Донације од невладиних организ.и појединаца

08

4.050.000,00

Донације од других нивоа власти

07

11.200.000,00

Приходи из буџета

221.182.600,00

232.382.600,00

7.075.000,00

01

Извори финансирања за главу 4.2.

3.918.000,00

Примања од продаје нефинасијске имовине

09

200.000,00

Донације од невладиних организ.и појединаца

08

4.050.000,00

Донације од других нивоа власти

07

11.200.000,00

Приходи из буџета

221.182.600,00

232.382.600,00

7.075.000,00

01

Извори финансирања за Програм 8

3.918.000,00

Примања од продаје нефинасијске имовине

09

200.000,00

Донације од невладиних организ.и појединаца

4.050.000,00

08

11.200.000,00

Донације од других нивоа власти

07

221.182.600,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 2001-0001

3.918.000,00
15.243.000,00

232.382.600,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

Родитељски динар за ваннаставне активности

Средства из
буџета

Укупно за функцију 911

Опис

01

16

Екон.
клас.

363.513,00

247.625.600,00

3.918.000,00

7.075.000,00

200.000,00

15.250.000,00

221.182.600,00

247.625.600,00

3.918.000,00

7.075.000,00

200.000,00

15.250.000,00

221.182.600,00

247.625.600,00

3.918.000,00

7.075.000,00

200.000,00

15.250.000,00

221.182.600,00

247.625.600,00

3.918.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2002

Програм

2487. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

Раздео

Фун.
клас.

920

Глава

4.4.

2003

Програм

0001

Прог. ак- Противност јекат

155.

Поз.

463

01

01

01

01

Екон.
клас.

10.663.943,32

- Услуге по уговору

14.787.800,16

- Превоз радника

114.247.902,00

Укупно за функцију 912

114.247.902,00

Укупно за ПА 2002-0001

114.247.902,00

Укупно за Програм 9

114.247.902,00

Глава 4.3.

Донације и трансфери осталим нивоима власти:

ПА 0001-Функционисање средњих школа

Сопст. приходи и прих из
др.извора

114.247.902,00

114.247.902,00

114.247.902,00

114.247.902,00

114.247.902,00

114.247.902,00

114.247.902,00

114.247.902,00

14.787.800,16

6.033.384,00

3.099.000,00

958.882,52

134.200,00

6.207.643,00

9.366.121,00

504.000,00

10.663.943,32

16.800.283,00

41.409.758,00

3.919.374,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програм 10-Средње образовање

Средње образовање

114.247.902,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за главу 4.3.

114.247.902,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за Програм 9:

114.247.902,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за ПА 2002-0001:

114.247.902,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за функцију 912

6.033.384,00

- Mашине и опрема

958.882,52
3.099.000,00

- Новчане казне по решењу судова
- Зграде и грађевински објекти

134.200,00

6.207.643,00

- Mатеријал
- Порези, таксе и казне

9.366.121,00

- Текуће поправке и одржавање

504.000,00

16.800.283,00

- Трошкови путовања
- Специјализоване услуге

3.919.374,00
41.409.758,00

- Стални трошкови

Средства из
буџета

- Награде, бонуси и остали посебни расходи

Опис

бр. 35, 4.12.2019. године
2488. страна

Раздео

Фун.
клас.

0901

Програм

Прог. ак- Противност јекат

Поз.

01

01

01

01

Екон.
клас.

305.000,00
2.041.000,00

- Трошкови путовања
- Услуге по уговору

28.842.500,00

Укупно за функцију 920

28.842.500,00

Укупно за ПА 2003-0001

28.842.500,00

Укупно за Програм 10

28.842.500,00

Глава 4.4.
Програм 11-Социјална и дечја заштита

Социјална заштита

28.842.500,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за главу 4.4.

28.842.500,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за Програм 10:

28.842.500,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за ПА 2003-0001:

28.842.500,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за функцију 920:

3.210.000,00

- Превоз радника

97.000,00

- Зграде и грађевински објекти

1.358.000,00

410.000,00

- Новчане казне по решењу судова
- Машине и опрема

32.000,00

2.799.000,00

- Материјал
- Порези, таксе и казне

1.920.000,00

- Текуће поправке и одржавање

187.500,00

14.532.000,00

- Стални трошкови

- Специјализоване услуге

1.544.000,00

145.000,00

- Награде, бонуси и остали посебни расходи

262.000,00

- Социјална давања запосленима

Средства из
буџета

- Накнаде у натури

Опис

Сопст. приходи и прих из
др.извора

28.842.500,00

28.842.500,00

28.842.500,00

28.842.500,00

28.842.500,00

28.842.500,00

28.842.500,00

28.842.500,00

3.210.000,00

1.358.000,00

97.000,00

410.000,00

32.000,00

2.799.000,00

1.920.000,00

187.500,00

2.041.000,00

305.000,00

14.532.000,00

1.544.000,00

145.000,00

262.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4.5.

Глава

2489. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

Раздео

Глава

Програм

0008

0001

Прог. ак- Противност јекат

156.

Поз.

01

01

463

Екон.
клас.

170.000,00
300.000,00

- Материјал
- Остале дотације и трансфери

120.000,00

- Новчане казне по решењу судова

14.100.000,00

Укупно за функцију 070

14.100.000,00

Укупно за функцију ПА 0901-0001

Дневни боравак “Пуж”

ПА 0008- Подршка особама са инвалидитетом

Социјална заштита некласификована на другом месту

14.100.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 0901-0001

14.100.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 070

70.000,00

- Порези, таксе и казне

1.700.000,00

200.000,00

- Текуће поправке и одржавање

- Дотације невладиним организацијама (Народна кухиња)

200.000,00

- Услуге по уговору

5.300.000,00

120.000,00

- Трошкови путовања

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета

90.000,00
515.000,00

- Накнаде за запослене

25.000,00

- Социјална давања запосленима
- Стални трошкови

6.000,00

803.000,00

4.481.000,00

Средства из
буџета

- Накнаде у натури

- Социјални доприноси на терет послодавца

- Плате, додаци и накнаде запослених

Донације и трансфери осталим нивоима власти:

Центар за социјални рад

ПА 0001- социјалне помоћи

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

Опис

0,00

0,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

14.100.000,00

14.100.000,00

14.100.000,00

14.100.000,00

120.000,00

70.000,00

1.700.000,00

5.300.000,00

300.000,00

170.000,00

200.000,00

200.000,00

120.000,00

515.000,00

90.000,00

25.000,00

6.000,00

803.000,00

4.481.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

090

070

Фун.
клас.

бр. 35, 4.12.2019. године
2490. страна

Раздео

Глава

Фун.
клас.

Програм

Прог. ак- Противност јекат

346.000,00
60.000,00
1.000,00

- Остале дотације и трансфери
- Порези, таксе и казне
- Новчане казне по решењу судова

24.025.000,00

Донације од других нивоа власти
Укупно за Програм 11
Извори финансирања за главу 4.5.

7.630.000,00

Приходи из буџета

01
07

16.395.000,00

9.925.000,00

Укупно за функцију 090

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

24.025.000,00

7.630.000,00

16.395.000,00

9.925.000,00

7.630.000,00

2.295.000,00

9.925.000,00

7.630.000,00

2.295.000,00

500.000,00

1.000,00

60.000,00

346.000,00

991.000,00

90.000,00

30.000,00

3.000,00

2.000,00

720.000,00

125.000,00

6.000,00

1.071.000,00

5.980.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Извори финансирања за Програм 11

7.630.000,00

Донације од других нивоа власти

07

2.295.000,00

Приходи из буџета

01

Извори финансирања за функцију 090

9.925.000,00

Укупно за ПА 0901-0008

2.295.000,00
7.630.000,00

Приходи из буџета
Донације од других нивоа власти

Извори финансирања за ПА 0901-0008

500.000,00

991.000,00

- Материјал

- Зграде и грађевински објекти

30.000,00

3.000,00

- Услуге по уговору
90.000,00

2.000,00

- Трошкови путовања

- Текуће поправке и одржавање

720.000,00

- Стални трошкови

- Специјализоване услуге

125.000,00

- Накнаде за запослене

6.000,00

1.071.000,00

- Социјални доприноси на терет послодавца
- Накнаде у натури

5.980.000,00

- Плате, додаци и накнаде запослених

Донације и трансфери осталим нивоима власти:

Средства из
буџета

01

463

157.

Опис

07

Екон.
клас.

Поз.

2491. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

Раздео

4.7.

4.6.

Глава

160

760

Фун.
клас.

0602

1801

Програм

0002

0001

Прог. ак- Противност јекат

421
423

160.

01

01

01

01

464

24.025.000,00

Глава 4.5.

9.292.384,00

Укупно за функцију 760

9.292.384,00

Укупно за ПА 1801-0001

9.292.384,00

Укупно за Програм 12

Услуге по уговору

Стални трошкови

ПА 0002-Функционисање месних заједница

ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

253.350,00

4.437.989,00

9.292.384,00

Глава 4.6.
Месне заједнице

9.292.384,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за главу 4.6.

9.292.384,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за Програм 12

9.292.384,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за ПА 1801-0001

9.292.384,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за функцију 760

6.559.000,00
2.733.384,00

- Дом здравља
- Апотека “Здравље”

Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање

ПА 0001- функицонисање установа примарне здравствене заштите

Програм 12- Примарна здравствена заштита

Здравствена заштита некласификована на другом месту

Дом здравља и Апотека “Здравље”

7.630.000,00

Донације од других нивоа власти

16.395.000,00

Приходи из буџета

Средства из
буџета

07

Опис

01

Екон.
клас.

1.232.500,00

1.787.000,00

0,00

0,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

1.485.850,00

6.224.989,00

9.292.384,00

9.292.384,00

9.292.384,00

9.292.384,00

9.292.384,00

9.292.384,00

9.292.384,00

9.292.384,00

2.733.384,00

6.559.000,00

24.025.000,00

7.630.000,00

16.395.000,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

159.

158.

Поз.

бр. 35, 4.12.2019. године
2492. страна

Раздео

Фун.
клас.

112

Глава

4.8.

Прог. ак- Противност јекат

4.260.000,00

100.000,00

5.505.000,00

ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Опште јавне услуге

1.245.000,00
45.787.856,00

Донације од других нивоа власти
Глава 4.7.

07

4.260.000,00

Сопствени приходи

04

45.787.856,00

Приходи из буџета

01

Извори финасирања за главу 4.7.

5.505.000,00

Укупно за Програм 15

45.787.856,00

1.245.000,00

Донације од других нивоа власти

07

4.260.000,00

Сопствени приходи

04

45.787.856,00

Приходи из буџета

01

Извор финасирања за Програм 15

5.505.000,00

Укупно за ПА 0602- 0002

45.787.856,00

1.245.000,00

Донације од других нивоа власти

07

4.260.000,00

Сопствени приходи

0,00

04

45.787.856,00

Приходи из буџета

01

Извор финасирања за ПА 0602- 0002

45.787.856,00

5.505.000,00

45.787.856,00

1.593.734,00

0,00

Укупно за функцију 160

Извор финасирања за функцију 160

Машине и опрема

4.000,00

142.000,00

1.245.000,00

512

166.

Зграде и грађевински објекти

186.648,00

620.000,00

Сопствени приходи

511

165.

Новчане казне по решењу судова

7.498.556,00

457.400,00
1.166.100,00

Донације од других нивоа власти

483

164.

Материјал

20.483.833,00

11.329.746,00

04

426

163.

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Сопст. приходи и прих из
др.извора

07

425

162.

Средства из
буџета

Приходи из буџета

424

161.

Опис

01

Екон.
клас.

Поз.

51.292.856,00

1.245.000,00

4.260.000,00

45.787.856,00

51.292.856,00

1.245.000,00

4.260.000,00

45.787.856,00

51.292.856,00

1.245.000,00

4.260.000,00

45.787.856,00

51.292.856,00

1.245.000,00

4.260.000,00

45.787.856,00

1.693.734,00

4.000,00

328.648,00

8.118.556,00

21.649.933,00

11.787.146,00

Укупно

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

0602

Програм

2493. страна
бр. 35, 4.12.2019. године

5.

Раздео

Глава

330

Фун.
клас.

0602

Програм

0004

0001

Прог. ак- Противност јекат

169.

483

168.

28.100.000,00

Укупно за функцију112

28.100.000,00

Укупно за ПА 0602-0001

28.100.000,00

Укупно за Програм 15

Примања од продаје нефинасијске имовине
Родитељски динар за ваннаставне активности
УКУПНО РАЗДЕО 4

09
16

411

27.195.000,00

Донације од невладиних организ.и појединаца

08

Плате, додаци и накнаде запослених

Опште јавне услуге
2.575.000,00

1.107.942.479,00

7.075.000,00

200.000,00

2.575.000,00

1.135.137.479,00

3.918.000,00

7.075.000,00

200.000,00

37.314.202,00

7.807.000,00

1.078.823.277,00

28.100.000,00

28.100.000,00

28.100.000,00

28.100.000,00

28.100.000,00

28.100.000,00

28.100.000,00

28.100.000,00

27.000.000,00

1.100.000,00

Укупно
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ПА 0004- Општинско правобранилаштво

ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Општинско правобранилаштво

3.918.000,00

Донације од других нивоа власти

07

8.195.000,00

Сопствени приходи
29.119.202,00

Приходи из буџета

7.807.000,00

0,00

0,00

0,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

04

1.078.823.277,00

28.100.000,00

Глава 4.8.
Извори финасирања за раздео 4

28.100.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за главу 4.8.

28.100.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 15

28.100.000,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за ПА 0602-0001:

28.100.000,00

27.000.000,00

1.100.000,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Извори финасирања за функцију 112:

Новчане казне по решењу судова

Стални трошкови- трошкови платног промета

ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе

Опис

01

01

01

01

01

421

Екон.
клас.

167.

Поз.

бр. 35, 4.12.2019. године
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Раздео

Глава

Фун.
клас.

Програм

Прог. ак- Противност јекат
412
414
422
423
426
465
512

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

3.874.500,00

3.874.500,00

Укупно за Програм 15

3.874.500,00

Укупно за функцију 330

3.918.000,00
41.275.000,00

Донације од невладиних организ.и појединаца
Примања од продаје нефинасијске имовине
Родитељски динар за ваннаставне активности
УКУПНО РАСХОДИ (РАСХОДИ 1+2+3+4+5)

08
09
16

1.207.358.898,00

7.075.000,00

200.000,00

22.275.000,00

Донације од других нивоа власти

07

1.248.633.898,00

3.918.000,00

7.075.000,00

200.000,00

51.394.202,00

7.807.000,00

1.178.239.696,00

3.874.500,00

3.874.500,00

3.874.500,00

3.874.500,00

3.874.500,00

3.874.500,00

3.874.500,00

3.874.500,00

48.300,00

340.000,00

150.000,00

70.000,00

90.800,00

180.400,00

420.000,00

Укупно
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29.119.202,00

Сопствени приходи

04

7.807.000,00

Сопст. приходи и прих из
др.извора

Приходи из буџета

1.178.239.696,00

3.874.500,00

УКУПНО РАЗДЕО 5
Извори финасирања за раздео 1+2+3+ 4+5

3.874.500,00

Приходи из буџета

Извори финасирања за раздео 5

3.874.500,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 330:

3.874.500,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 15

3.874.500,00

Укупно за ПА 0602-0004

48.300,00

340.000,00

150.000,00

70.000,00

90.800,00

180.400,00

420.000,00

Средства из
буџета

Приходи из буџета

Извори финансирања за ПА 0602-0004:

Машине и опрема

Остале дотације и трансфери

Материјал

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

Опис

01

01

01

01

01

Екон.
клас.

Поз.

2495. страна
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Члан 2.
- Општинска управа............................................... 155
- Општинско правобранилаштво.............................. 1
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Међуопштинском службеном листу Велика Плана и
2. Јавна предузећа
Смедеревска Паланка”.
- ЈКП “Водовод”....................................................... 78
- ЈКП “Пијаце, зеленило и чистоћа” у стечају........ 0
Број: 400-1352/2019-02/2
- ЈКП “Општинска гробља Смедеревска
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
Паланка”...................................................................... 17
године
- ЈКП “Микуља” у стечају......................................... 0
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
- ЈКП “Паланка сервис Смедеревска Паланка” у
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
стечају............................................................................ 0
ПРЕДСЕДНИК
- ЈП “Паланка” у ликвидацији.................................. 1
Скупштине Општине Смедеревска Паланка
- ЈП “Паланка развој”................................................ 2
Петар Милић
3. Јавне службе – Установе
- Библиотека “Милутин Срећковић”...................... 23
- Културни центар.................................................... 25
329.
- Народни музеј........................................................ 11
На основу члана 4. и 6. Закона о начину одређивања
- Архив “Верослава Вељашевић”........................... 18
максималног броја запослених у јавном сектору
- Центар за развој спорта и аматеризма у спорту-у
(„Сл. гласник РС” бр. 68/15, 18/16 – Одлука Уставног
ликвидацији................................................................... 0
суда и 95/18 ), члана 32. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС” бр. 129/07, 83/14 – др.
- Општинска туристичка организација у
Закон,101/16 и 47/18),Одлуке Владе Републике Србије
ликвидацији................................................................... 0
о максималном броју запослених на неодређено време
- Центар за социјални рад......................................... 3
у систему државних органа, систему јавних служби,
. Дневни боравак “ПУЖ”.......................................... 6
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
- Предшколска установа “Чика Јова Змај”.......... 169
локалне самоуправе за 2017. годину(„Сл. гласник
што укупно износи 509 запослених”.
РС” бр.61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18,
89/18,102/18, 30/19 и 42/19) и члана 40. Статута
Члан 3.став 2. мења се и гласи :
Општине Смедеревска Паланка(„Међуопштински
„Укупан број запослених на неодређено време у
службени лист ” бр. 9/19 )
јавном сектору Општине је 509 лица, што је за 167
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је, на
лица мање од максимално утврђеног броја.”
седници одржаној 04. децембра 2019. године, донела
Члан 2.

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ
БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У
ЈАВНОМ СЕКТОРУ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА У 2017.
ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању максималног броја запос
лених на неодређено време у јавном сектору Опш
тине Смедеревска Паланка у 2017. години („Међу
општински службени лист” бр.37/18 и 52/18) врше се
следеће измене:
Члан 2. мења се и гласи:
„Јавни сектор Општине Смедеревска Паланка са
бројем запослених на неодређено време чине следећи
организациони облици:
1. Органи Општине Смедеревска Паланка
- Скупштина Општине Смедеревска Паланка........ 0
- Општинско веће....................................................... 0
- Председник Општине............................................. 0

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу”.
Број: 112-432/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

330.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07, 83/2014 – др
Закон и 101/2016 – др Закон и 47/18), члана 35. став 2.
и члана 39. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС”,
бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – Одлука УС) и члана
40. став 1. тачка 21. Статута Општине Смедеревска
Паланка („Међуопштински службени лист“ бр.9/19)
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блокова стамбених и пословних зграда, рекреационе
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
површине и др.,
седници одржаној 04. децембра 2019. године, донела
3.површина око објекта јавне намене (просветних,
ОДЛУКУ
културних, здравствених, социјалних установа и
организација, као и других објеката за чију изградњу
О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
се може утврдити јавни интерес у складу са законом),
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА
4. неизграђено грађевинско земљиште намењено
ПАЛАНКА
за уређење или изградњу објеката јавне намене или
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
јавних површина.
Површине у јавном коришћењу, у смислу одредаба
Члан 1.
ове Одлуке, су површине које планским документом
Овом Одлуком утврђују се општи услови комунал
нису одређене као површине јавне намене, а доступне
ног уређења насељених места на територији општине
су већем броју грађана, као што су изграђене и уре
Смедеревска Паланка, (у даљем тексту: Општине) и
ђене саобраћајне и зелене површине унутар и између
уређују међусобна права и обавезе међу учесницима
блокова зграда, између зграда, унутар отворених
у комуналном уређењу Општине у коришћењу и
тржних центара, пасажи и сл.
одржавању добара од општег интереса и добара у
Члан 4.
општој употреби у области комуналних делатности.
Површине
јавне
намене
користе се у складу са њи
II КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ
ховом наменом, предвиђеном плановима у складу са
Комунални објекти, површине јавне намене и
дугорочним, средњорочним и годишњим програмом
површине у јавном коришћењу
уређивања јавног грађевинског земљишта.
Члан 2.
У случајевима предвиђеним овом Одлуком, јавне
површине
се могу привремено користити и у друге
Комуналним објектима, у смислу ове Одлуке,
сврхе,
на
основу
одобрења надлежног општинског
сматрају се: грађевински објекти са уређајима,
органа
управе,
а
у
складу са плановима, програмима
инсталацијама и опремом, сама постројења, уређаји
и
одлукама
надлежног
органа Општине Смедеревска
и инсталације и други објекти који служе за пружање
Паланка.
комуналних услуга корисницима и то:
• Објекти водоснабдевања, јавни бунари, фонтане
III ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЧИСТОЋЕ НА
и чесме;
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
• Аутобуске и железничке станице и стајалишта,
1. Одржавање чистоће (права и обавезе учесника)
бензинске пумпе и сл.;
• Пијаце, пијачни уређаји и опрема;
Члан 5.
• Гробља;
Одржавање чистоће на јавним површинама врши
• Јавна паркиралишта, јавне гараже, јавни WC-и и
Јавно комунално предузеће, друго предузеће или
сл.;
предузетник коме су ови послови поверени Одлуком
• Градске и сеоске депоније;
Скупштине општине Смедеревска Паланка (у даљем
• Други неименовани комунални објекти на
тексту: комунално предузеће, друго предузеће или
територији Општине Смедеревска Паланка.
предузетник), као и власници и корисници пословних
као и уређено грађевинско земљиште и добра
објеката на јавним површинама око својих објеката.
у општој употреби која се користе за обављање
Члан 6.
комуналне делатности.
У одржавање чистоће на јавној површини спада:
Члан 3.
1. чишћење и прочишћавање јавне површине;
Површина јавне намене, у смислу одредаба ове
2. прање и поливање;
Одлуке, је простор утврђен планским документом
3. пражњење, прање и одржавање корпи за отпатке
за уређење или изградњу јавних објеката или јавних
и посуда за одлагање отпадака и смећа;
површина и то:
4. сакупљање, сабирање и уклањање отпада;
1.јавне саобраћајне површине: коловози, тротоари,
5. изношење и депоновање смећа и отпада;
разделне и заштитне траке и појасеви, пешачке и
6. послови на превенцији настанка „дивљих
бициклистичке стазе, пешачка острва, тргови и
депонија”;
платои, јавна паркиралишта и др.,
7. чишћење и уклањање снега и других наноса од
2.јавне зелене површине: паркови, спомен паркови,
атмосферских падавина;
зелене површине на скверовима, трговима, зелене
8. кошење траве, резање крошњи дрвећа, ограда,
површине дуж и у оквиру пута (разделне и заштитне
шибља и корова са јавне површине и сл.;
траке и појасеви), травњаци, дрвореди и други
9. други слични послови на одржавању чистоће
засади, зелене површине дуж обала река и других
утврђени уговором између инвеститора и извршиоца;
водених површина, зелене површине поред и око
10. послови на одржавању чистоће по налогу органа
стамбених и пословних зграда, у оквиру и између
управе надлежног за инспекцијске послове.
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Члан 7.
који на основу овлашћења Скупштине општине са
вршиоцем комуналне делатности закључује пред
Чишћење осталих јавних површина врше:
седник Општине.
- на аутобуској и железничкој станици, бензинској
Прање и чишћење осталих јавних површина које
пумпи, предузећа која користе тај простор;
нису обухваћене уговором врши се само по указаној
- на пијацама и гробљу, Јавно комунално предузеће;
потреби, а на основу налога Комуналне инспекције.
- у пословним просторијама и стовариштима и
простору испред и око тротоара – чишћење обавља
Члан 10.
власник, односно корисник тротоара;
На територији општине Смедеревска Паланка
- на спортским и забавним теренима власник,
постављају се корпе за отпатке и контејнери за смеће.
односно корисник објекта;
Набавку типских посуда, посуда, као и пластичних
- у парковима и другим зеленим површинама кому
врећа за рециклажни материјал за све кориснике
нално предузеће или предузетник;
пословног простора, индивидуалних стамбених
- на отвореним просторима између и око зграда
зграда и објеката за колективно становање,
са колективним становањем – власници, односно
врши комунално предузеће, друго предузеће или
корисници простора;
предузетник коме су поверени послови обављања
- на градилиштима и око њих извођачи радова и
комуналне делатности сакупљања, одвоза и одлагања
инвеститор;
комуналног чврстог отпада на територији Општине
- на простору (тротоару) око микро објеката (киос
Смедеревска Паланка.
ка, трафика, продајних тезги и сл.) власници односно
Место за постављање корпи за отпатке и контејнера,
корисници објеката;
одређује субјекат коме су поверени послови чишћења
- у заједничким просторијама стамбених зграда
јавних површина, уз претходну сагласност Одељења
(степеништа, ходници, вешернице и подруми) ли
за грађевинарство, урбанизам, имовинско-правне и
цима којима су поверени послови одржавања, од
стамбене послове.
стране стамбене заједнице;
Посуде за смеће на јавним површинама морају се
- на јавним површинама датим на привремено
празнити на свака 3 (три) дана и одржавати у исправ
коришћење грађанима или предузећима, корисници
ном стању, као и површине око њих. У летањем пери
тих површина;
оду посуде се морају прати 2 (два) пута месечно и
- око извора снабдевања водом на јавној површини
дезинфиковати.
у појасу од 6 м око њих, Јавно комунално предузеће;
Члан 11.
- у двориштима пословних зграда власници, однос
Смеће и отпаци из домаћинства, предузећа и других
но корисници тих објеката.
организација,
прикупљају се у типским судовима
Члан 8.
(канте, контејнери).
О чишћењу јавне површине непосредно око стам
Судови за смеће морају бити такви да онемогућавају
бених објеката и дворишних ограда, старају се њихови
расипање смећа и ширење непријатних мириса и да
власници, односно корисници сразмерно свом праву
се лако могу опрати и дезинфиковати.
располагања на одређеним деловима објеката или
Број, тип и количину контејнера одређује Одељење
његовој целокупној површини, односно правна, фи
за грађевинарство, урбанизам, имовинско-правне
зичка лица и предузетници на које је уговором пре
и стамбене послове Општинске управе у складу са
нета обавеза текућег одржавања индивидуалних и
чланом 12. Одлуке о управљању комуналним отпадом
породичних стамбених објеката, као и објеката за
на територији општине Смедеревска Паланка.
колективно становање или њених појединих делова.
Члан 12.
Под чишћењем дела јавне површине из става 1.овог
Изношење и депоновање кућног смећа и других
члана, сматра се уклањање нечистоће са тротоара не
отпадака врши се одмах по сакупљању.
посредно око објеката, кошење траве са зелених по
Кућним смећем у смислу ове Одлуке не сматрају
вршина непосредно уз тротоаре и улазе у објекте и
се кућни намештај и апарати за домаћинство, отпади
сабирање отпадног материјала, нечистоће наноса и
индустријске, занатске и пољопривредне производње,
сл.
шљунак, и песак, отпадни грађевински материјала,
Члан 9.
земља, пиљевина, сено, слама, кости, шљака, пепео,
Чишћење јавних површина врши се по програму
грање, шибље, лишће, стакло, помије, непресавијена
који доноси вршилац ове делатности уз сагласност
картонска амбалажа и фекалије.
Скупштине општине, у ноћним часовима, а прање и
Није дозвољено бацање у посуде за смеће отпадака
поливање у времену предвиђеном решењем о режиму
наведених у претходном ставу.
саобраћаја.
Члан 13.
Распоред чишћења улица и јавних површина из
Комунално предузеће или предузетник дужно је
става 1. овог члана утврђује се Уговором између
да смеће износи најмање 5 (пет) пута месечно и то у
Општине Смедеревска Паланка и Јавно комуналног
једнаким размацима.
предузећа, другог предузећа или предузетника,
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- избацивати смеће из домаћинства и пословних
Члан 14.
објеката ван судова за смеће и корпи за отпатке или
При изношењу кућног смећа и отпадака комунално
на други начин стварати нечистоћу на јавним повр
предузеће или предузетник коме су поверени послови
шинама и улицама, парковима, у приобалном делу
одржавања чистоће дужно је да води рачуна да се при
језера „Кудреч”, у близини речних и водених токова и
раду у дворишту и на отвореном простору не расипа
рекреационих зелених површина;
смеће, а запрљане површине очисте након изношења
- испуштати и просипати отпадне воде из домаћин
смећа.
ства
и пословних просторија;
Члан 15.
- избацивати лешеве угинулих животиња;
Одношење смећа, отпадака и фекалија врши се
- оправљати и прати возила на јавним површинама;
само превозним средствима која су опремљена и
- избацивати смеће и разне отпатке грађевинског
регистрована за обављање тих делатности.
материјала на јавне површине и неизграђене
Депоновање смећа, отпадака и фекалија, врши се
површине и плацеве;
искључиво на местима која су за ту намену одређена.
- стављати у судове за смеће жар и њиме сагоревати
Депонија за смеће и отпатке мора се редовно одр
отпатке;
жавати и уређивати према санитарно-хигијенским
- вршити смештај и продају робе, осим када се
условима.
врши по посебним одобрењима;
Место за депоновање смећа, односно отпадака,
- избацивати смеће и отпатке из путничких и
одређује надлежни орган управе.
запрежних возила;
Члан 16.
- остављати нерегистрована или хаварисана возила,
Изношење и депоновање чврстог отпадног матери
моторна возила, прикључну опрему и пољопривредне
јала (земља, шут и сл.) врши се на депонији чврстих
и друге машине, камп приколице, бурад, грађевински
отпадака на локацији која је за ту сврху одређена од
и огревни материјал;
стране надлежног општинског органа
- стављање и сипање влажног смећа, помија и
Одражавање депоније чврстих отпадака може се
других текућих прљавих течности;
поверити предузећу за одржавање чистоће, а надзор
- померање посуда за смеће са утврђене локације;
над извршавањем санитарно-хигијенских прописа на
- пуштање, чување, напасање домаћих животиња
депонији врши комунална инспекција.
и живине по улицама, парковима и другим јавним
површинама у граду;
Члан 17.
- утоварати или истоварати возила на местима на
Уколико дође до поремећаја или прекида у пружа
којима
се налазе улични хидранти, шахте и сливници;
њу комуналних услуга услед више силе или других
спаљивати
смеће и друге отпатке на јавним
разлога који се нису могли предвидети морају се без
површинама
и
двориштима;
одлагања предузети мере на отклањању узрока и
- истезати и исправљати грађевинску арматуру;
обезбедити минимум процеса рада у пружању кому
- бацање пластичних и других отровних хемијских
налних услуга радним ангажовањем запослених, али
материја
и препарата у близини извора водоснаб
и трећих лица у пружању истих.
девања, речних водотокова и регулационих канала у
Члан 18.
комасационо-мелиорационом подручју.
У случају штрајка, ради заштите интереса грађана,
V. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЈАВНИМ
предузећа и других организација мора се обезбедити
ПОВРШИНАМА
минимум процеса рада у пружању комуналних услуга
како не би дошло до дужег прекида у пружању истих.
Члан 21.
Одлуку о минимуму процеса рада доноси Скупштина
Раскопавање улица, тротоара, тргова, скверова и
општине Смедеревска Паланка.
других јавних површина у граду може се вршити на
Директор предузећа посебним решењем одређује
основу одобрења Одељења за грађевинарство, урба
раднике који ће обављати послове до престанка
низам, имовинско-правне и стамбене послове уз оба
штрајка, с тим да се не могу радно ангажовати орга
везу да се раскопана јавна површина после обављања
низатори штрајка.
послова доведе у првобитно стање.
IV. ЗАШТИТА ЧИСТОЋЕ
Пре добијања дозволе за раскопавање јавних повр
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
шина, инвеститор је дужан да, као гаранцију да ће
радове на довођењу у првобитно стање извршити
Члан 19.
квалитетно и на време, положи депозит у износу про
Сва возила, а посебно возила са стоваришта, гради
цене вредности тих радова или банкарску или другу
лишта и других сличних простора, пре изласка
гаранцију. Контролу квалитета извршних радова
на јавни пут морају се очистити од блата и друге
обавиће Одељење за инспекцијске послове о чему ће
нечистоће.
известити надлежно Одељење за издавање решења.
Члан 20.
Уколико приликом раскопавања јавне површине
На јавним површинама, забрањено је:
дође до оштећења подземних инсталација, извођач
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осветљење мора бити постављено тако да омогућава
радова је дужан да оштећене инсталације доведе
безбедан прелаз.
у исправно стање у што краћем року, сам или
Извођач радова је дужан да ископ прописно
ангажовањем предузећа које је оспособљено да врши
обезбеди одговарајућом сигурносном оградом.
поправку оштећених инсталација.
Раскопане јавне површине, односно оштећене
Члан 27.
подземне инсталације, довешће се у исправно стање
Извођач грађевинских радова дужан је да се стара:
на терет инвеститора радова који је ту обавезу
- о чишћењу јавних површина око градилишта до
створио уколико поступи супротно одредбама става
којих допире
1. и 2. овог члана.
прашина и материјал,
Изузетно, ради отклањања кварова на подземним
- о поливању трошног материјала за време рушења
инсталацијама и објектима, ако се кварови морају
старих стамбених зграда,
хитно отклонити или у току целе године по Одлуци
- о одржавању чистоће на улицама и решеткама
надлежног органа, раскопавање јавне површине мо
сливника у непосредној близини градилишта,
же се извршити без претходно прибављеног одо
- о обезбеђивању грађевинског материјала и земље
брења Одељења за грађевинсрство, урбанизам, имо
од растурања и разношења,
винско-правне и стамбене послове. Предузеће које је
- о чишћењу возила пре њиховог изласка са
извршило раскопавање дужно је да одмах, а најкасније
градилишта.
у року од 48 сати, писмено обавести надлежни орган
VI. ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ
управе и о томе прибави његово одобрење.
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 22.
Члан 28.
Раскопавање јавних површина не може се вршити у

Пре извођења грађевинских радова на јавној
површини, инвеститор је дужан да прибави одобрење
за изградњу и да пријави почетак извођења радова.

Привремено коришћење јавних површина може се
одобрити у сврху:
1. Постављања башти отвореног и затвореног типа
ради обављања угоститељске, посластичарске и
сличне делатности;
2. Коришћења тротоара и других јавних површина
за излагање робе продаји испред трговинских и
занатских објеката, непосредно уз објекат;
3. Излагања продаји рукотворина, предмета народ
не радиности и уметничких заната;
4. Постављања покретних продајних објеката (тез
ги, витрина за продају публикација и штампе, уређаја
и апарата за сладолед, освежавајућих и безалкохолних
пића, кокица, витрина за семенке, апарата за дечију
забаву и сл.);
5. Истовара и смештаја грађевинског и огревног
материјала;
6. Организовање и одржавања приредби, спортских,
културних и сличних манифестација;

Члан 25.

Члан 29.

Извођач радова је дужан да привремено коришћење
јавне површине изврши на начин којим се ометање
саобраћаја и кретање пешака своди на најмању
могућу меру, а градилиште обезбеди у складу са
техничком препоруком за обележавање радова на
путу и по потреби, одговарајућом оградом.
Ако радови подразумевају коришћење дела јавног
пута, градилиште мора бити обележено сигнализа
цијом чије је постављање, у оваквим случајевима,
прописано посебним Законом.

Одобрење за привремено коришћење јавних повр
шина доноси Одељење за грађевинарство, урба
низам, имовинско-правне и стамбене послове по
захтеву странке и уплаћеној прописаној накнади за
коришћење тог простора.
Одобрењем из става 1. овог члана се одређује повр
шина која се користи, место, време и начин коришћења
заузетог дела јавне површине, посебни услови у
погледу обезбеђења пешачког и другог саобраћаја,
чувања уредног изгледа јавних површина, мира и
спокојства грађана, као и одржавања површине која
се привремено користи и околног простора.

периоду од 1. новембра до 1. марта.
Изузетно, раскопавање јавних површина може се
вршити и у периоду од 1. новембра до 1. марта, али
само из разлога наведених у члану 21. став 5. ове
Одлуке.
Члан 23.

Ако у року од две године, од дана завршетака
оправке дође до слегања или других промена на
месту где је вршено раскопавање, трошкови оправке
падају на терет инвеститора.
У случају да инвеститор не изврши потребну оправ
ку, извршиће је треће лице на његов терет, а по налогу
Одељења грађевинарство, урбанизам, имовинскоправне и стамбене послове.
Члан 24.

Члан 26.
Ноћу градилиште мора бити осветљено и опрем
љено светлосним сигналима, чије постављење је ре
гулисано посебним Законом, а ако се раскопавање
врши на тротоару, или пешачком прелазу на коловозу,

Члан 30.
Корисник привремено заузете јавне површине је
обавезан да се у свему придржава услова утврђених
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намењена угоститељској делатности, привременог
одобрењем и да за све време заузећа одржава чистоћу
на јавној површини коју користи.
карактера и не сме угрожавати пешаке, бициклисте,
По истеку важности одобрења, или његовом
колске комуникације, као ни приступ интервентним
стављању ван снаге, корисник је дужан да привремено
возилима.
заузету јавну површину по престанку коришћења
У оквиру зимске баште могу се поставити столови
уреди и врати у пређашње стање.
и столице и други одговарајући лако покретљиви
монтажно-демонтажни елементи који се урачунавају
1. Постављање башти отвореног и затвореног типа
у укупну површину зимске баште.
Члан 31.
Зимске баште се постављају тако да дужина баште
Башта угоститељског објекта отвореног и затво
буде у дужини угоститељског објекта.
реног типа је монтажно-демонтажна конструкција у
Члан 38.
функцији угоститељске делатности која се обавља у
Зимске баште могу се поставити само пешачкој
том објекту у току целе године.
зони
у улици I српског устанка од Конака до зграде
Башту могу имати само регистровани угоститељски
„Турист“
објекти који у основном објекту имају прописани
санитарни чвор.
Члан 39.
Члан 32.
Постављање башти отвореног и затвореног типа, на
захтев
власника угоститељских предузећа и радњи,
Баште у пешачким зонама и на трговима постављају
посластичарница
и сл. могу се вршити по претходно
се тако да површине за кретање пешака буду широке
прибављеним
урбанистичким
условима и одобрењу
најмање 3,0 метара.
Одељења
за
урбанизам,
грађевинарство,
имовинскоЧлан 33.
правне и стамбене послове .
Баште на тротоарима постављају се тако да:
Члан 40.
- ширина тротоара намењена за кретање пешака
Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинскобуде најмање 1,5м,
правне и стамбене послове приликом издавања
- ивица баште буде удаљена од ивице коловоза
одобрења одређује услове заузећа, површину и време
најмање 0,30м,
трајања заузећа.
Члан 34.
Забрањено је постављати звучнике и појачала
ради извођења музичког или другог програма, као и
постављање додатног извора светлости, у баштама
угоститељских објеката.
Члан 35.
Димензије и тежина елемената баште, као и њихова
међусобна веза морају бити такве да омогућавају
брзу монтажу, демонтажу и уклањање.

Члан 41.

Уколико се заузеће јавне површине изврши мимо
услова из одобрења, Комунална инспекција наложиће
кориснику заузећа јавне површине да заузеће усклади
са прописаним условима из одобрења.
Уколико корисник заузећа не поступи по решењу
Комуналне инспекције, решење ће се извршити при
нудним путем уз подношење прекршајне пријаве.

Члан 36.

2. Излагање робе

Башта отвореног типа (летња башта) се може
поставити у периоду од 01.04. – 31.10.текуће године.
Летњу башту чине столови, столице, сунцобрани
и одговарајући лако покретљиви монтажно-демон
тажни елементи.
Елементи летње баште из става 2. овог члана, ура
чунавају се у укупну површину коју заузима башта.
У оквиру летње баште може се поставити и монтаж
но-демонтажна ограда висине 0,80м изграђена од
дрвета или метала и жардињере са украсним биљкама.
Летње баште се постављају тако да дужина баште
буде у дужини угоститељског објекта или максимално
у двострукој површини угоститељског објекта.

Члан 42.

Члан 37.
Башта затвореног типа (зимска башта) се може
поставити у периоду од 01.11. – 31.03.наредне године
Зимска башта је монтажно-демонтажна затворена
дрвена или метална конструкција, која мора да буде
затворена провидним материјалом, без парапета,

На захтев власника трговинских објеката може
бити одобрено привремено коришћење тротоара и
других јавних површина за излагање робе.
Излагање робе може се вршити непосредно уз
сам објекат, ширине до 1 (једаног) метра и дужином
објекта.
3. Покретни и продајни објекти
Члан 43.
Коришћење јавних површина за постављање
покретних продајних објеката као што су: тезге,
штандови и полице за продају публикација и штампе,
уређаји и апарати за сладолед, кокице, освежавајућа
и безалкохолна пића, витрине за семенке апарата за
дечију забаву и слично, одобрава се уколико ти објекти
испуњавају санитарно-хигијенске услове предвиђене
посебним прописима, или на основу приложеног
решења за обављање ове врсте делатности, по
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наложити кориснику уклањање ствари и предмета са
претходно прибављеном урбанистичком мишљењу
надлежног Одељења Општинске управе.
заузете јавне површине.
Уколико корисник не поступи по датом налогу, укла
Члан 44.
њање
ће се извршити преко трећег лица, на трошак
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка
корисника,
уз покретање прекршајног поступка.
својом посебном одлуком може одобрити услове и
Уколико
власник
по урученом писменом позиву не
време заузећа јавне површине за покретне тезге за
преузме
своје
предмете
и ствари у року од 15 дана од
време Крстовданског вашара, поводом Нове године,
дана
достављања
обавештења
где се предмети налазе
8. марта и другим случајевима.
и када се могу преузети, исте могу после овог рока
4. Истовар и смештај грађевинског,
бити изложене продаји на јавној лицитацији.
огревног и другог материјала
Након намирења трошкова поступка, преостали
Члан 45.
износ дела новчаних средстава представља приход
буџета Општине Смедеревска Паланка.
Истовар и смештај грађевинског, огревног и другог
материјала на јавним површинама врши се по захтеву
VI УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА
странке, а на основу одобрења надлежног општинског
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
органа управе.
Члан 50.
По истеку одобреног рока, корисник је дужан да
Зеленилом у смислу ове Одлуке сматрају се јавне
грађевински, огревни или други материјал уклони, а
површине засађене дрвећем, цвећем, травом и другим
јавну површину уреди и врати у пређашње стање.
растињем.
Члан 46.
Под јавним зеленим површинама сматрају се:
Грађевински, огревни и други материјал се може
• Паркови,
истоварити и сместити на јавној површини испред
• Скверови,
свог објекта ради даљег претовара и без одобрења
• Зелене површине дуж саобраћајница (травњаци,
надлежног општинског органа управе најдуже 24
дрвореди,
зелене траке дуж стаза, живе ограде и сл.),
сата од истовара, под условом да се на тај начин не
•
зелене
површине дуж обала језера и река;
омета пешачки и други саобраћај.
• Зелене површине између стамбених блокова
Члан 47.
• спомен паркови.
Корисници су дужни да материјал уредно сместе и
Зелене површине специјалне намене налазе се:
обезбеде га од расипања на начин којим се омогућава
• У школским двориштима и двориштима пред
потпуна заштита уличних канала, отвора и одвода
школских установа,
од запушења, као и да јавну површину чувају од
• У кругу фабрика, угоститељских, туристичких и
оштећења.
других привредних, друштвених и пословних обје
По истеку рока утврђеног одобрењем из члана 46.
ката, постројења и уређаја,
ове Одлуке, или ако се истовар и смештај материјала
• У кругу здравствених и културних установа,
врши без одобрења надлежног органа, корисници су
• На теренима за фискултуру и рекреацију,
дужни да у потпуности уклоне остатке материјала, а
• На гробљу.
јавну површину да очисте, оперу, уреде и врате је у
Члан 51.
пређашње стање.
Забрањено је спирање остатака уклоњеног садржаја
Зелене површине не могу се користити ван њихове
у уличне отворе.
основне намене. Изузетно, ако је то у општем
интересу, Одељење за грађевинарство, урбанизам,
Члан 48.
имовинско-правне и стамбене послове може одобри
Одобрење за привремено коришћење јавних
ти,
да се уз плаћање кауције за обезбеђење од штете,
површина може се ставити ван снаге и пре истека
делови
јавне зелене површине употребе за спортске
његове важности и то:
приредбе,
изложбе и сл.
• Ако корисник делимично или у целини поступи
У
одобрењу
се мора одредити обим и други услови
супротно условима садржаним у одобрењу;
за
коришћење
јавне
зелене површине.
• Из здравствених и хигијенских разлога;
• Ако начин привременог коришћења јавних повр
Члан 52.
шина ремети њихову основну функцију;
Право управљања и коришћења јавних површина,
• Због спровођења програма и планова уређивања
као и јавних зелених површина опште намене на
јавног грађевинског земљишта.
територији Општине Смедеревска Паланка припада
Члан 49.
Скупштини општине Смедеревска Паланка која сво
јим одлукама, у складу са њиховом основном на
Уколико се у поступку инспекцијског надзора утвр
меном, планом и програмом уређивања преноси
ди да се јавна површина користи без одобрења над
на друге субјекте, осим у случајевима у којима ова
лежног органа, или супротно условима утврђеним
одобрењем и овом Одлуком, комунални инспектор ће
надлежност припада Републици Србији.
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Одржавање зелених површина специјалне намене
уклањања обавести орган управе надлежан за послове
врше предузећа и установе које их користе за
заштите животне средине о разлозима уклањања и
обављања своје делатности.
затражи издавање накнадног одобрења.
Комунално предузеће, друго предузеће или преду
Члан 53.
зетник дужно је да јавне зелене површине опреми
Под одржавањем јавних зелених површина подра
потребним мобилијаром (жардињере, клупе, корпе
зумева се:
за отпатке, табле за обавештења, опрема за дечја
1. Нега:
игралишта и др.) и дужно је да се стара о њиховом
• травњака (заливање, кошење, скупљање откоса,
одржавању и естетском изгледу.
уништавање коровских биљака механичким или
Члан 56.
хемијским путем, скупљање лишћа),
• дрвећа и дрвореда (орезивање круне, уклањање
За свако посечено, уништено и оштећено дрво
сувих и поломљених грана, изданака и избојака
на улици или јавним зеленим површинама (без или
на стаблу и у круни, сеча сувих стабала и вађење
са одобрењем), извршилац је дужан да засади три
пањева),
нове саднице дрвета, а врсту и место садње одре
• ниског растиња и живих ограда (орезивање и
ђује Комунално предузеће, друго предузеће или
окопавање),
предузетник.
• обнова биљног материјала и заштита од инсеката
Члан 57.
и биљних болести.
Дрвеће са јавних површина може се уклонити у
2. Одржавање чистоће:
следећим случајевима:
• чишћење, прање, уништавање коровских биљака
• због старости и дотрајалости,
поред ивичњака на стазама,
• ради изградње објеката,
• чишћење снега и леда са стаза у зимском периоду,
• због угрожавања грађевинског објекта,
• скупљање папира и других отпадака.
• због сигурности саобраћај,а
3. Одржавање инсталација, објеката и инвентара на
• ради отварања пролаза за улаз возила у дворишта
јавној зеленој површини.
и гараже,
Уколико Комунално предузеће, друго предузеће или
• ради постављања електричних, водоводних, кана
предузетник, коме су поверени послови одржавања
лизационих и других мрежа,
зеленила у граду и стаза, нису у могућности да
• када на површини специјалне намене – гробљу
изврше поверене послове у недостатку механизације,
својим кореном угрожавају гробнице, опсеге, над
дужни су да ангажују треће лице.
гробне споменике, стазе и друге објекте.
Члан 54.
Одобрење за уклањање стабала издаје Одељење
О одржавању јавних зелених површина опште
за грађевинарство, урбанизам, имовинско-правне
намене на територији градског насеља стара се
и стамбене послове на основу мишљења стручне
Јавно комунално предузеће, друго предузеће или
комисије.
предузетник коме су ови послови поверени Одлуком
Стручна комисија са једногодишњим мандатом
Скупштине општине Смедеревска Паланка (у даљем
коју образује Општинско веће Општине Смедеревска
тексту: комунално предузеће, друго предузеће или
Паланка врши процену вредности здравих стабала
предузетник) и на основу закљученог уговора.
која су предвиђена за сечење на подручју Општине
Смедеревска Паланка и даје мишљење за уклањање
Члан 55.
здравих стабала на јавним зеленим површинама.
Комунално предузеће, друго предузеће или
Члан 58.
предузетник је дужан да са истих уклања стабла,
гране, делове стабала и другог растиња које је
На јавним зеленим површинама забрањено је:
оштећено услед елементарних непогода или других
1. Коришћење јавних зелених површина ван њихове
непредвиђених догађаја.
основне намене, без одобрења надлежног органа, као
Уколико субјекат из става 1. овог члана процени
и предузимање других неименованих радњи којима
да оштећена, сува, дотрајала стабла и растиње, или
се јавним зеленим површинама наноси штета,
стабла која су достигла физиолошку зрелост угро
2. Кретање ван обележених стаза, седење и лежање
жавају живот, здравље и имовину људи, грађевинске
на уређеним травњацима, осим у парк-шумама,
објекте, одвијање пешачког и другог саобраћаја или
излетиштима и спомен парковима,
друга здрава стабла, што њихово уклањање чини
3. Кретање, заустављање, паркирање, прање и
неодложним, дужан је да са јавне површине исте
поправка возила;
уклони и без прибављања посебног одобрења или
4. Употреба отвореног пламена без одобрења
налога надлежног органа за послове инспекције за
надлежног органа;
заштиту животне средине.
5. Стајање и лежање на клупама, столицама и
У случајевима из става 2. овог члана када се укла
столовима;
њање садница врши без одобрења надлежног органа,
6. Пењање на дрвеће и ограде, као и седење на
извођач радова је дужан да у року од 24 сата од
њима;
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7. Премештање, оштећење и одношење инвентара
Уколико надлежни субјекти не изврше чишћење
(клупа, столица, столова, жардинијера, корпи за отпат
снега, онда ће то извршити предузеће које врши
ке, табли са обавештењима и упозорењима, справа за
послове чишћења снега са јавних површина на терет
дечју игру и сл.) са јавних зелених површина,
тих лица.
8. Оштећење засада јавних зелених површина
IX РЕКЛАМЕ И РЕКЛАМНЕ ПОРУКЕ
(ломљењем садница, дрвећа, грања, чупањем лишћа,
Члан 63.
украсног и другог шибља, брањем цвећа, истезањем
Рекламне
поруке,
мурали,
обавештења, натписи,
арматуре и сл.),
гра
ф
ички
прикази
и
слике
у
вези
са обављањем пос
9. Оштећење ограда, стубова, површине изграђених
ловне делатности могу се поставити на зидове об
стаза, инсталација и других објеката постављених на
јекта, зидове другог објекта, на кровове, фасаде,
јавним зеленим површинама,
билборде, паное, стубове, табле на јавну површину
10. Истовар и смештај ствари без одобрења
и прилазне путеве граду и насељеним местима, на
надлежног органа,
захтев странке.
11. Изливање течности, осим заливања по одобрењу
надлежног органа,
Члан 64.
12. Излагање робе продаји без одобрења надлежног
Рекламне поруке не могу садржавати поруке и
органа,
призоре којима се грубо и очигледно вређа јавни
13. Копање и насипање земље и другог сличног
морал и достојанство човека, верска, национална и
материјала без одобрења надлежног органа,
друга осећања грађана и изазива њихово узнемирење,
14. Постављање покретних објеката и уређаја
неспокојство и нелагодност.
(кошница, паноа, столова, клупа, колица, приколица,
Члан 65.
трицикала, камп-приколица и сл.) без одобрења
На местима и површинама из члана 63. врши се
надлежног органа,
рекламирање и представљање делатности, производа,
15. Шетња и слободно кретање паса без одго
услуга, активности, кампања и сл., а о њиховом
варајућих заштитних средстава (корпи, поводника и
одржавању се стара власник.
сл.), без надзора власника и остављање непочишћеног
На огласним таблама и стубовима за оглашавање
измета,
се истичу огласи, објаве, наредбе, упозорења,
16. Напасање, пуштање и чување домаћих живо
обавештења, лични огласи, смртовнице, плакати,
тиња,
рекламе за представе и сл. и не смеју се постављати
17. Засађивање и подизање засада, осим траве и
на друга места.
цвећа без одобрења надлежног органа.
О одржавању огласних табли и стубова постављених
Члан 59.
на јавним површинама стара се Комунално предузеће,
Заинтересовано правно или физичко лице може
друго предузеће или предузетник коме су ови послови
поднети захтев за уређење јавне површине Општинској
поверени Одлуком Скупштине општине Смедеревска
управи са предлогом уређења, спецификацијом
Паланка.
трошкова, наменом, врстом, начином и условима
Члан 66.
уређења партера и са предлогом Уговора о донацији.
На
јавним
површинама
се могу, у складу са
Сагласност за закључивање Уговора о донацији даје
планом
и
програмом,
постављати
билборди ради
Општинско веће и одређује лица за потписивање
рекламирања
различитих
садржаја,
а по одобрењу
уговора.
надлежног
општинског
органа
управе.
VIII ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА
Билборди се не смеју постављати и осветљавати на
Члан 60.
начин којим се нарушава естетски изглед града, омета
мир и спокојство грађана и одвијање саобраћаја.
У зимском периоду корисници објеката, обавезни
Билборди и простор око њих се морају одржавати
су да испред објеката које користе очисте снег и лед
чисто и уредно, на трошак власника.
дуж тротоара испред свог објекта – дворишта, сакупе
Уколико су билборди осветљени расветна тела
га у гомиле и ставе дуж спољне ивице тротоара.
морају бити исправна, а прикази морају бити
Снег се чисти одмах по престанку падавина.
целовити и без оштећења.
Члан 61.
Уколико дође до оштећења приказа на билборду,
Снег са површина јавног саобраћаја, чисти, уклања
иста морају бити исправљена, односно уклоњена у
и поледицу посипа Комунално предузеће или преду
најкраћем року.
зетник, под истим условима под којима одржава
Налоге за исправљање уочених неправилности
чистоћу ових површина.
у смислу става 2-5 овог члана издаје орган управе
Члан 62.
надлежан за послове комуналне инспекције, а уколико
Снег са тротоара испред пословних просторија
коришћењем билборда дође до ометања саобраћаја,
уклања и поледицу посипају предузећа, друга правна
налог за исправљање недостатака издаје Одељење за
лица и појединци који користе пословну просторију.
инспекцијске послове.
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Члан 67.
Стаклене површине и оквири излога морају бити
чисти и неоштећени.
Забрањено је на јавним површинама:
Натписи на излозима морају бити јасно исписани и
1. Истицање огласа, обавештења, плаката и других
уредно одржавани, што се односи на и на истакнуто
порука ван огласних табли и стубова за оглашавање,
радно време.
2. У време кампања и промоција постављати
рекламни материјал ван огласних табли и стубова,
Предмети који служе за аранжирање излога морају
осим на површине које буду одређене за ову намену
да буду исправни, чисти и неоштећени, а цене
одлуком Општинског већа Општине Смедеревска
исписане једнобразним бројевима и на једнообразном
Паланка,
материјалу.
3. Писање, цртање, постављање и израда графичких
Забрањено је истицати у излогу натписе, објаве или
приказа, слика и слично, без одобрења надлежног
обавештења која нису у вези са делатношћу објекта.
општинског органа управе;
Члан 72.
4. Постављање смртовница на стабла дрвећа, излоге
Ако реконструкција или адаптација излога подра
и друга места, осим на табле које су постављене за ту
зумева извођење грађевинских радова, орган управе
намену;
надлежан за послове грађевинске инспекције нало
5. Постављање реклама, других уређаја и објеката
за истицање рекламних порука без претходно
жиће његовом власнику или кориснику да о свом
прибављеног урбанистичког мишљења Одељења
трошку обави потребне радове.
грађевинарство, урбанизам, имовинско-правне и
Решење којим се одобрава адаптација и рекон
стамбене послове, као и постављење истих изнад
струкција по захтеву власника или корисника објекта
уличних и других отвора.
издаје Одељење за грађевиске, урбанистичке, имо
Члан 68.
винско-правне и стамбене послове.
Приликом извођења радова на адаптацији, рекон
Уколико у поступку инспекцијског надзора буде
струкцији објекта или пресељењу делатности, излози
утврђено поступање супротно одредбама наведеним у
морају бити заштићени на одговарајући естетски
члану 64. – 67. ове Одлуке, Одељење за инспекцијске
начин.
послове ће наложити носиоцу обавезе отклањање
уочених недостатака и враћање оштећених и
X СПОЉНИ ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ
упрљаних објеката у пређашње стање.
Члан 73.
Уколико носилац обавезе не поступи по датом
налогу, та радња ће се извршити преко трећег лица,
Спољни делови зграде (фасаде, балкони, излози,
на трошак извршеника.
врата, прозори и сл.) без обзира на њихову намену,
коришћење и власништво морају се држати у исправ
XI ФИРМЕ, РЕКЛАМЕ И ИЗЛОЗИ
ном стању, чисто и у складу са естетским захтевима
Члан 69.
и изгледом зграде.
Сви корисници пословних просторија, обавезни
Промене на спољним деловима зграде могуће је
су да истакну фирму на пословним просторијама
вршити само уз решење Одељења за грађевиске,
и дужни су да је поставе на спољној страни изнад
урбанистичке, имовинско-правне и стамбене послове.
главног улаза просторија у којој послују.
О чистоћи и исправности спољних делова зграде
Фирме, рекламе и слични натписи морају бити у
дужни су да се старају сопственици и корисници
уредном и исправном стању. Постављање фирми,
зграде и предузећа која управљају зградом.
реклама и сличних натписа, на зградама и пословним
просторијама, на прилазним путевима и јавним
површинама, врши се по претходном одобрењу
надлежних органа општинске управе.
У случају трајног престанка рада или пресељења,
власници, односно корисници пословних просторија
су дужни да фирме уклоне.
Члан 70.
Власници, односно корисници пословних и других
просторија чији су излози постављени према јавној
површини, дужни су да исте одржавају у уредном
и чистом стању, а уколико их не користе у сврху
обављања регистроване делатности, дужни су да их
украсе одржаваним и култивисаним зеленилом.
Члан 71.
Излози морају бити аранжирани стручно и у складу
са важећим естетским стандардима.

Члан 74.

Спољни делови зграда и фасаде, које су услед ста
рости и дотрајалости, или из других разлога склоне
паду, угрожавају животе и имовину људи, безбедно
коришћење суседних објеката, пешачки и други
саобраћај, морају се у најкраћем року поправити
или порушити и уклонити на трошак власника или
корисника.
Решење о поправци односно рушењу и уклањању
спољних делова зграда и фасада у случајевима из
става 1. овог члана доноси орган управе надлежан за
послове грађевинске инспекције.
Уколико власници или корисници објекта из става
1. овог члана не изврше наложену обавезу, та радња
ће се извршити преко трећег лица о трошку власника
или корисника.
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XI УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
4. наложи решењем да се комунална делатност
обавља на начин утврђен законом и прописима на
ДВОРИШТА И ОГРАДА
основу закона;
1. Дворишта
5. наложи решењем извршавање утврђених обавеза
Члан 75.
и предузимања мера за отклањање недостатака у
обављању комуналне делатности;
Дворишни простори на територији општине се
6. прегледа објекте, постројења и уређаје који
морају одржавати у чистом и уредном стању.
служе коришћењу комуналних услуга, укључујући
Власници дворишта и неизграђеног грађевинског
и оне које представљају унутрашње инсталације и
земљишта дужни су да редовно износе смеће и отпад
припадају кориснику комуналне услуге;
из дворишта а у време интензивне вегетације да
7. наложи решењем кориснику отклањање недоста
спрече бујање растиња и ширење штеточина.
така на унутрашњим инсталацијама и да приступи
У дворишта се не смеју постављати засади који могу
тим инсталацијама приликом извршења решења ко
проузроковати оштећења на зградама, инсталацијама,
јим је наложио отклањање недостатака или искљу
нарушавати видик или заклањати светло.
чење корисника са комуналног система;
2. Ограде
8. изриче и наплаћује новчане мандатне казне по
пропису јединице локалне самоуправе на лицу места,
Члан 76.
односно да подноси, у складу са законом, прекршајну
Све врсте ограда морају се одржавати у стању које
пријаву у случајевима када учинилац прекршаја не
не нарушава изглед града и осталих насељених места
плати новчану казну изречену на лицу места;
на подручју Општине.
9. подноси захте за покретање прекршајног поступ
Власници ограда према јавним површинама дужни
ка,
односно пријаву за привредни преступ или кри
су да уклоне старе, дотрајале и дрвене ограде и на
вично
дело уколико оцени да је повредом прописа
њихово место поставе нове према одобрењу надлеж
учињен
прекршај, привредни преступ или кривично
ног органа Општинске управе.
дело;
Висина ограде према јавној површини не сме прећи
10. наложи решењем уклањање ствари и других
140 цм.
предмета са површина јавне намене ако су они ту
Члан 77.
остављени противно прописима;
Живе ограде и дрвеће у двориштима поред јавне
11. наложи решењем уклањање, односно премеш
површине морају се редовно одржавати, тако да не
тање возила, као и постављање уређаја којима се
прелазе регулациону линију и не ометају нормално
спречава одвожење возила са површина јавне намене
коришћење јавне површине.
ако су остављена противно прописима;
12. забрани решењем одлагање отпада на местима
XII НАДЗОР
која нису одређена за ту намену;
Члан 78.
13. забрани решењем спаљивање отпада изван за то
Надзор над применом ове Одлуке и над законитошћу
одређеног постројења;
рада комуналног предузећа, другог предузећа или
14. забрани решењем одлагање комуналног отпада
предузетника коме су поверени послови обављања
ван за то одређених комуналних контејнера;
комуналних делатности врши Општинска управа
15. забрани решењем одлагање комуналног отпада
Општине Смедеревска Паланка.
на местима која нису одређена као регистроване
Послове инспекцијског надзора над применом
комуналне депоније;
ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске посло
16. забрани решењем одлагање отпадног грађе
ве, преко својих комуналних и грађевинских инс
винског материјала, земље и осталог грађевинског
пектора, инспектора за заштиту животне средине и
материјала ван за то одређене локације;
саобраћајног инспектора.
17. забрани решењем одлагање отпада и отпадних
материја
у водотоке и на обале водотока;
Члан 79.
18.
забрани
решењем бацање горећих предмета у
У вршењу инспекцијског надзора над применом
комуналне
контејнере
и корпе за отпад;
ове Одлуке комунални инспектор је овлашћен и
19.
забрани
решењем
уништење ограда, клупа и
дужан да:
дечјих
игралишта;
1. прегледа опште и појединачне акте, евиденције
20. забрани решењем уништење зелених површина;
и другу документацију вршилаца комуналне делат
21. предузима друге мере утврђене законом и
ности и других правних и физичких лица;
подзаконским прописима.
2. саслуша и узима изјаве од одговорних лица код
Члан 79.а.
вршилаца комуналне делатности и других правних и
физичких лица;
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског
3. прегледа објекте, постројења и уређаје за обав
надзора кад утврди да се омета вршење комуналне
услуге или коришћење комуналних објеката остав
љање комуналне делатности и пословне просторије
љањем возила, ствари и других предмета или на
ради прикупљања неопходних података;
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други начин, наредиће решењем кориснику, односно
3. Врши надзор над применом мера којима се
штите постављени засади од оштећења и јавне зелене
сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те
површине од радњи којима им се наноси штета;
ствари, односно предмете, под претњом принудног
4. Контролише угрожавање јавне површине и
извршења.
животне средине настало изливањем течног отпада из
Ако се лице из става 1. овог члана не налази на
индустријских постројења и примењује одговарајуће
лицу места, комунални инспектор ће без саслушања
мере заштите;
станке донети решење којим ће наложити да се
5. Врши надзор над применом мера заштите зашти
возила, ствари и други предмети уклоне у одређеном
ћених природних добара и заштићених животињских
року, који се може одредити и на минуте.
врста од уништења;
Решење из става 2. овог члана лепи се на те ствари,
6. Изриче и наплаћује новчане казне на лицу места
односно предмете уз назначење дана и часа када
за
прекршаје по одредбама из става 1. овог члана;
је налепљено и тиме се сматра да је достављање
7.
Наложи да се утврђене неправилности отклоне у
извршено, а доцније оштећење, уништење или укла
одређеном
року;
њање овог решења не утиче на ваљаност достављања.
8.
Уколико
носилац обавезе не поступи по датом
Ако лице из става 1. овог члана не поступи по
налогу,
спроведе
извршење радова преко другог лица,
датом налогу, комунални инспектор ће одредити
на
трошак
носиоца
обавезе;
постављање уређаја којим се спречава одвожење
9.
Подноси
предлоге
за покретање прекршајног
возила, односно одредиће да се возила, ствари и
поступка
сходно
одредбама
из става 1. овог члана.
други предмети уклоне о трошку корисника, односно
Члан 82.
сопственика, на место које је за то одређено.
Члан 80.
У вршењу инспекцијског надзора грађевински
инспектор је овлашћен и дужан да:
1. Контролише промене на спољним деловима
зграда којима се одступа од првобитно пројектованог
стања;
2. Да наложи власнику, кориснику или лицу које је
оштетило фасаду зграде да исту врати у првобитно
стање;
3. Да наложи поправку спољних делова зграда и
фасаде које су услед старости и дотрајалости или
других разлога склоне паду и на тај начин угрожавају
живот и имовину грађана, пешачки и други саобраћај;
4. Да наложи власнику или кориснику пословног
објекта реконструкцију или адаптацију излога;
5. Изриче и наплаћује новчане казне на лицу места
за прекршаје из става 1. овог члана;
6. Нареди извршење утврђених обавеза и преду
зимање мера за отклањање недостатака;
7. Уколико носилац обавезе не поступи по датом
налогу, спроведе извршење радова преко трећег лица,
на трошак носиоца обавезе;
8. Подноси предлог за покретање прекршајног
поступка сходно одредбама из става 1. овог члана.
Члан 81.
У вршењу инспекцијског надзора, општински
инспектор за заштиту животне средине је овлашћен
и дужан да:
1. Контролише Комунално предузеће, друго преду
зеће или предузетника у вршењу поверених послова
који се односе на постављање, одржавање и укла
њање засада и заштиту култивисаних јавних зелених
површина;
2. Издаје одобрења за постављање и налаже укла
њање засада постављеног без одобрења надлежног
органа;

У вршењу инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке, саобраћајни инспектор је овлашћен и
дужан да:
1. Контролише рад јавних и јавних комуналних
предузећа, другог предузећа или предузетника у обав
љању њихових делатности на јавним саобраћајним
површинама на начин утврђен Законом и овом
Одлуком;
2. Контролише стање и врши надзор над одржавањем
и заштитом јавних саобраћајних површина и
локалних путева у Општини Смедеревска Паланка;
3. Контролише да ли се комуналне услуге пружају
на начин којим се не омета одвијање саобраћаја на
јавним саобраћајним површинама;
4. нареди уклањање ствари и других предмета са
јавне саобраћајне површине ако су они ту остављени
противно одредбама одве одлуке;
5. Учествује у раду Штаба зимске службе и врши
надзор над њеним функционисањем;
6. Нареди извршавање утврђених обавеза и
предузеимање мера за отклањање недостатака;
7. Изриче и наплаћује новчане казне на лицу места
за прекршаје по прописима које доноси Скупштина
општине Смедеревска Паланка;
8. Подноси предлоге за покретање прекршајног
поступка сходно одредбама из става 1. и 2. овог члана;
9. Предузима друге мере утврђене законима и
другим прописима.
Члан 83.
Правна и физичка лица су дужна да инспекторима
Општинске управе Смедеревска Паланка омогуће не
сметано вршење прегледа просторија, објеката и уре
ђаја као и пружање потребних обавештења и дужна
су да поступају по налогу надлежних инспектора.
У свим случајевима непоступања или поступања
супротно одредбама ове Одлуке, као и у случајевима
када се актом надлежног органа налаже испуњење
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одређене обавезе, па носилац те обавезе не изврши
Члан 87.
дат налог те радње ће се извршити преко трећег лица
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
на трошак извршеника, против кога може бити под
објављивања у „Међуопштинском службеном листу”.
нет предлог за покретање прекршајног поступка ради
његовог кажњавања.
Број: 355-784/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04.децембра 2019.године
Члан 83а.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за
прекршај одговорно лице у јединици локалне само
управе уколико не поступи по решењу из члана 79.
став 1. тачка 5. ове Одлуке.
За поновљени прекршај из става 1. овог члана учи
ниоцу ће се изрећи новчана казна из става 1. овог
члана
За прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу
у надлежном органу управе, односно у јединици
локалне самоуправе, односно организацији која врши
јавна овлашћења, може се уз изречену казну изрећи и
заштитна мера забране вршења послова у трајању до
једне године.
XIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 84.
Новчаном казном у прекршајном поступку казниће
се за прекршај ако не поступи или поступи противно
одредбама чланова 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34,
35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 71 и 75 и то:
1. Правно лице у фиксном износу од 120.000,00
динара
2. Одговорно лице у правном лицу у фиксном
износу од 10.000,00 динара
3. Предузетник у фиксном износу од 60.000,00
динара
4. Физичко лице у фиксном износу од 10.000,00
динара
Члан 85.
Новчаном казном у прекршајном поступку казниће
се за неизвршење решења и то:
1. Правно лице у фиксном износу од 120.000,00
динара
2. Одговорно лице у правном лицу у фиксном
износу од 20.000,00 динара
3. Предузетник у фиксном износу од 60.000,00
динара
4. Физичко лице у фиксном износу од 20.000,00
динара
XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 86.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Од
лука о комуналном уређењу Општине Смедеревска
Паланка („Међуопштински службени лист”, број
23/2018).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

331.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 . др. Закон, 101/16
– др Закон и 48/18) члана 2. став 3. тачка 6а, члана 3.
став 1. тачка 6. и чланова 4. и 9. Закона о комуналним
делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/11, 104/16
и 95/18) Закона о сахрањивању и гробљима („Сл.
гласник СРС”, бр. 20/77, 24/85 – др Закон и 6/89 – др
Закон и „Сл. гласник РС”, бр. 53/93 – др Закон, 67/93
– др Закон, 48/94 – др Закон, 101/05 – др Закон, 120/12
– УС и 84/13 – УС), члана 3, 10. и 11. Уредбе о начину
и условима за отпочињање обављања комуналне
делатности („Сл. гласник РС”, бр. 13/18) и члана 40.
Статута Општине Смедеревска паланка „МСЛ”, бр.
9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној дана 04. децембра 2019.године,
донела

ОДЛУКУ

О ПОГРЕБНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин обав
љања комуналне делатности – погребна делатност.
Члан 2.
Погребна делатност у смислу одве Одлуке је преу
зимање и превоз посмртних остатака од места смрти,
односно места на коме се налази умрла особа (стан,
здравствена установа, институт за судску медицину
и патологију, установе социјалне заштите и друга
места) и превоз до места одређеног посебним про
писом (гробља, крематоријума, патологије, судске
медицине, аеродрома, пословног простора погребног
предузећа у ком постоје прописани услови за смеш
тај и чување покојника), организација сахране и
испраћај са прибављањем потребне документације за
организацију превоза и сахрањивања, чувања посмрт
них остатака у расхладном уређају и припремање
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покојника за сахрањивање (у даљем тексту – погребна
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи
делатност).
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10Члан 3.
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
Погребну делатност могу обављати јавно предузеће
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др Закон),
и сви привредни субјекти који испуњавају услове
Правилника о условима и начину рада Комисије за
прописане Законом и Уредбом о начину и условима за
стручну контролу планских докумената, Комисије за
отпочињање обављања комуналне делатности („Сл.
контролу усклађености планских докумената и Коми
гласник РС”, бр. 13/18), (у даљем тексту – Уредба) и
сије за планове јединице локалне самоуправе („Сл.
овом Одлуком.
гласник РС”, бр. 55/15) и члана 40. Статута Општине
Члан 4.
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист” број 9/19),
Погребну делатност у складу са Уредбом, може да
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
обавља субјект који је поднео захтев за проверу испу
седници одржаној 04. децембра 2019.године, донела
њености услова за отпочињање обављања комуналне
делатности.
ОДЛУКУ
За отпочињање обављања комуналне делатности
субјект мора да испуњава услове прописане Уредбом
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
у огледу одређеног броја запослених и минималног
ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ
техничког капацитета.
СМЕДЕРВСКА ПАЛАНКА
Члан 5.

Минимални услови које мора да испуни вршилац
комуналне делатности за отпочињање обављања
комуналне делатности - погребна делатност су:
• подносилац захтева за проверу испуњености
услова за отпочињање обављања комуналне делат
ности – погребна делатност мора да има најмање пет
запослених без обзира на степен образовања,
• подносилац захтева за проверу испуњености
услова за отпочињање обављања комуналне делат
ности – погребна делатност мора да има минимални
технички капацитет:
- број атестираних возила за превоз покојника која
су регистрована на подносиоце захтева – количина 2,
- просторија за пословно-изложбени простор – 15
м²,
- просторија за смештај покојника (расхладна
комора у власништву или уговор о закупу расхладне
коморе) за најмање три покојника,
- просторија за припремање покојника за погреб 10
м²,
- магацински простор 20 м²,
- обезбеђен паркинг простор за атестирана возила
30 м².
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу”.
Број: 352-68/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

Члан 1.
Образује се Комисија за планове Општине Сме
деревска Паланка у следећем саставу:
1. др Дејан Ђорђевић, дипл. просторни планер,
председник,
2. др Зоран Радосављевић, дипл. просторни планер,
на предлог Министра надлежног за послове про
сторног планирања и урбанизма, заменик пред
седника,
3. Милица Стевановић, дипл. инжењер архитектуре,
секретар,
4. Драгољуб Живковић, дипл. просторни планер,
члан,
5. др Велимир Шећеров, дипломирани просторни
планер, на предлог Министра надлежног за пос
лове просторног планирања и урбанизма, члан.
Члан 2.
Мандат Комисије из члана 1. ове Одлуке траје
четири (4) године.
Члан 3.
Комисија обавља сручне послове у поступку израде
и спровођења планских докумената, врши стручну
проверу усклађености урбанистичког пројекта са
планским документом и овим Законом, даје стручно
мишљење по захтеву надлежних органа управе и
обавља друге стручне послове у складу са Законом и
прописима донетим на основу Закона.
Члан 4.
Чланови Комисије добијају накнаду за рад у Коми
сији. Чланови Комисије именовани на предлог Ми
нистра надлежног за послове просторног планирања
и урбанизма добијају наканаду путних трошкова
доласка на седницу Комисије.
Висина накнаде за све чланове Комисије је иста и
износи по седници 25% износа Републичке просечне
нето зараде за последњи месец према подацима објав
љеним у „Службеном глснику Републике Србије”.

бр. 35, 4.12.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
2510. страна
Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету
Паланка („МСЛ”, бр. 3/15), члан 6. део IV СЛУЖБА
Општине Смедеревска Паланка.
ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ ДЕ
ЛАТНОСТ, редни број 3. АТД, мења се и гласи:
Члан 5.
„ - Радно време понедељком и четвртком од 12:00
Административне и стручне послове за потре
– 18:00 часова;
бе Комисије обавља Одељење за урбанизам, грађе
- Радно време уторком, средом и петком од 07:00 –
винарство, имовинско-правне и стамбене послове
13:00 часова.”
Општинске управе Општине Смедеревска Паланка.
Члан 2.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
објављивања у „Међуопштинском службеном листу”.
Одлука Скупштине општине Смедеревска Паланка о
образовању Комисије за планове („Међуопштински
Број: 50-14/2019-02/2
службени лист”, бр. 33/15).
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
Члан 7.
године
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Број: 350-20/2019-02/2
ПРЕДСЕДНИК
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
Скупштине општине
године
Смедеревска Паланка
Петар Милић
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
334.
Скупштине општине
На основу члана 29, став 1. Закона о комуналним
Смедеревска Паланка
делатностима („Службени гласник РС” број 88/11,
Петар Милић
104/16 и 95/18) и члана 40. Статута Општине Смеде
333.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 56. став 2.
Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС”, бр.
25/19), члана 34. Посебног колективног уговора за
здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.
гласник РС”, бр. 106/18) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист” број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019. године, донела

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
РАСПОРЕДА (ПОЧЕТКА И
ЗАВРШЕТКА) РАДНОГ ВРЕМЕНА
ДОМА ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању распореда (почетка и завр
шетка) радног времена Дома здравља Смедеревска

ревска Паланка („Међуопштински службени лист”
број 9/19)

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019. године, донела

ОДЛУКУ

О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ЦЕНА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на субвенциони
сану цену комуналних услуга ЈКП „Водовод” у Сме
деревској Паланци за следеће кориснике комуналних
услуга:
• Општа болница „Стефан Високи” у Смедеревској
Паланци
• Дом здравља у Смедеревској Паланци
Члан 2.
Субвенционисана цена обухвата комуналне услуге
ЈКП „Водовод” и то:
• Услуге снабдевања водом за пиће
• Услуге одвођења отпадних вода.
Члан 3.
Општа болница „Стефан Високи” у Смедеревској
Паланци и Дом здравља у Смедеревској Паланци
остварују право на износ субвенције у висини од 50%

2511. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 35, 4.12.2019. године
као следећем кандидату на листи Александар Вучић
од утврђене цене услуга ЈКП „Водовод” за потрошаче
– Зато што волимо Смедеревску Паланку – Српска
из категорије привреда, занатлије, установе и друга
напредна странка, а Мандатно-имунитетска комисија
правна лица.
је упоредила Извештај Општинске изборне комисије
Члан 4.
и Уверење која је издала Општинска изборна комисија
Средства за реализовање субвенционисане цене
и предложила да се новоизабраном кандидату
обезбедиће се у буџету Општине Смедеревска
потврди мандат.
Паланка.
II
Члан 5.
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
беном листу”.
објављивања у „Међуопштинском службеном листу”.
Број: 40-368/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

335.
На основу члана 56. став 6. Закона о локалним избо
рима („Службени гласник РС”, број 129/07, 34/2010 –
Одлука УС и 54/11)

Поука о правном средству: Против овог решења
може се поднети жалба Управном суду у Београду у
року од 48 часова од дана доношења Решења.
Број: 02-163/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Милић Петар

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019.године донела

336.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 2. и 3.
Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, број 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11)

РЕШЕЊЕ

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019.године донела

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине опш
тине Смедеревска Паланка Павић Бојану из Влашког
Дола, изабраном на изборима одржаним 25. марта
2018. године.
Образложење
Скупштина општине Смедеревска Паланка је у
складу са чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локал
ним изборима утврдила престанак мандата одбор
нику Симић Радославу са Изборне листе Александар
Вучић - Зато што волимо Смедеревску Паланку –
Српска напредна странка, због подношења оставке
на одборничку функцију.
Поступајући у складу са чланом 48. став 1. Закона
о локалним изборима Општинка изборна комисија
је доделила мандат Павић Бојану из Влашког Дола

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА
I
Утврђује се престанак мандата Јеремић Ивану,
одборнику Скупштине општине Смедеревска Па
ланка, изабраном на изборима одржаним 25. марта
2018. године, због подношења оставке.
Образложење
Законом о локалним изборима, члана 46. став 1.
тачка 1. прописано је да одборнику престаје мандат
пре истека времена на које је изабран подношењем
оставке.
Чланом 46. став 2. истог Закона предвиђено је да
одборник може поднети оставку усмено на седници
Скупштине јединице локалне самоуправе а ставом 3.
предвиђено је да после подношења усмене оставке

бр. 35, 4.12.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
2512. страна
одборника, Скупштина без одлагања, на истој
III
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
Како је на седници одржаној 04. децембра 2019.
ном листу”.
године Јеремић Иван поднео усмену оставку Скупш
тина општине је узимајући у обзир наведене одредбе
Број: 352-70/2019-02/2
Закона о локалним изборима, утврдила да одборнику
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
престаје мандат.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
II
СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА
Ово решење објавити у „Међуопштинском
ПРЕДСЕДНИК
службеном листу”.
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Поука о правном средству: Против овог решења
Петар Милић
може се изјавити жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења Решења.

Број: 02-164/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Милић Петар

337.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 - др За
кон, 101/16 - др Закон и 47/18), члана 59. став 2. и
7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС” број 15/16) и члана 40. Статута Општине Сме
деревска Паланка („Међуопштински службени лист”
број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра2019. године донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД”
У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања ЈКП „Водовод” у Смедеревској Паланци
за 2019. годину које је Надзорни одбор овог Преду
зећа донео на седници одржаној 25. новембра 2019.
године.
II
Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни
део овог Решења.

338.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС” број 15/2016)
и члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист” број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019. године донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА
ЈКП „ВОДОВОД”
У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈКП „Водовод” у Смедеревској
Паланци из буџета Општине Смедеревска Паланка за
2019.годину, којe је Надзорни одбор овог Предузећа
донео на седници одржаној 22. новембра 2019.године.
II
Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни
део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 352-71/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

2513. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 35, 4.12.2019. године
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
339.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
седници одржаној 04. децембра 2019. године донела
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др
РЕШЕЊЕ
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 59. став
2. и 7. Закона о јавним предузећима („Службени
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
гласник РС” број 15/16) и члана 40. Статута Општине
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА
лист” број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
ЈКП „ОПШТИНСКА ГРОБЉА
седници одржаној 04. децембра 2019. године донела
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА” У

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ОПШТИНСКА
ГРОБЉА СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА” У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ ЗА 2019.ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања ЈКП „Општинска гробља Смедеревска
Паланка” у Смедеревској Паланци за 2019.годину
које је Надзорни одбор Предузећа донео на седници
одржаној 21. новембра 2019.године.
II
Измене и допуне Програма из тачке I чинe саставни
део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 352-72/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

340.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС” број 15/2016)
и члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист” број 9/19)

СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈКП „Општинска гробља
Смедеревска Паланка” у Смедеревској Паланци
из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2019.
годину које је Надзорни одбор Предузећа усвојио
21.11.2019. године.
II
Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни
део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.
Број: 352-73/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

341.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 59. став
2 и 7. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС” број 15/16) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист” број 9/19)

бр. 35, 4.12.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
2514. страна
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
у Смедеревској Паланци из буџета Општине
седници одржаној 04. децембра 2019. године донела
Смедеревска Паланка за 2019. годину које је Надзорни
одбор овог Предузећа донео на седници одржаној
РЕШЕЊЕ
14.11.2019. године.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈП „ПАЛАНКА
РАЗВОЈ” У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања ЈП „Паланка развој” у Смедеревској
Паланци за 2019. годину које је Надзорни одбор
Предузећа усвојио на седници одржаној 14.11.2019.
године.
II
Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни
део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.
Број: 350-21/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Милић Петар

342.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС” број 15/2016)
и члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист” број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019. године донела

РЕШЕЊЕ

II
Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни
део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.
Број: 350-22/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

343.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС” број 15/2016)
и члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист” број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019. године донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈП
„МОРАВА” ВЕЛИКА ПЛАНА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА
ЈП „ПАЛАНКА РАЗВОЈ” У
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈП „Морава” Велика Плана
из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2019.
годину које је Управни одбор овог Предузећа донео
на седници одржаној 14.11.2019. године.

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈП „Паланка развој”

Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни
део овог Решења.

I

II

2515. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 35, 4.12.2019. године
345.
III
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Број: 352-75/2019-02/2
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
службени лист” број 9/19)
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

344.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС” број 15/16) и
члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист” број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019. године донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈП
„ПАЛАНКА” У ЛИКВИДАЦИЈИ У
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈП „Паланка” у ликвидацији
у Смедеревској Паланци из буџета Општине
Смедеревска Паланка за 2019. годину које је сачинио
ликвидациони управник Милић Славољуб.
II
Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни
део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.
Број: 352-74/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА АРХИВА
„ВЕРОСЛАВА ВЕЉАШЕВИЋ”
У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене Годишњег програма
пословања Архива „Верослава Вељашевић” у Сме
деревској Паланци за 2019. годину које је 21.11.2019.
године усвојио Управни одбор Установе.
II
Измене Годишњег програма из тачке I чинe
саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”
Број: 630-8/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

346.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист” број 9/19)

бр. 35, 4.12.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
2516. страна
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
II
седници одржаној 04. децембра 2019. године, донела
Измене Годишњег програма из тачке I чине
саставни део овог Решења.
РЕШЕЊЕ
III
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
Ово решење објавити у „Међуопштинском
НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА РАДА
службеном листу”.

БИБИЛИОТЕКЕ „МИЛУТИН
СРЕЋКОВИЋ” У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ
I

Даје се сагласност на Измене Програма рада Биб
лиотеке „Милутин Срећковић” у Смедеревској Па
ланци за 2019. годину које је Управни одбор Установе
донео на седници одржаној 21. новембра 2019.године.
II
Измене Програма рада из тачке I чине саставни део
овог Решења.
III
Ово Решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.
Број: 630-9/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

347.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист” број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене Годишњег програма
пословања Народног музеја у Смедеревској Паланци
за 2019. годину које је 21.11.2019. године усвојио
Управни одбор Установе.

Број: 631-4/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

348.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист” број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања Установе Културни центар у Смедеревској
Паланци за 2019. годину који је 21. 11.2019.године
усвојио Управни одбор Установе.
II
Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни
део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском
службеном листу”.
Број: 640-3/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

2517. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 35, 4.12.2019. године
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
349.
седници одржаној 04. децембра 2019. године, донела
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др
РЕШЕЊЕ
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 57. Закона
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
о основама система образовања и васпитања („Сл.
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
гласник РС”, 87/17) и члана 40. Статута општине
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
лист” број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЧИКА
ЈОВА ЗМАЈ” У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финан
сијског плана Предшколске установе „Чика Јова
Змај” у Смедеревској Паланци за 2019.годину, које је
Управни одбор Установе донео на седници одржаној
20.11.2019.године.
II
Измене и допуне Финансијског плана из тачке I
чине саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.
Број: 60-13/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

350.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист” број 9/19)

У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
ЗА 2019. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског
плана Центра за социјални рад у Смедеревској
Паланци за 2019.годину, које је Управни одбор
Установе усвојио на седници одржаној 20.11.2019.
године.
II
Измене и допуне Финансијског плана из тачке I
чине саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.
Број: 551-6/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

351.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 119. Закона
о здравственој заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 25/19)
и члана 40. Статута општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист” број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 4. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА РАДА
АПОТЕКЕ „ЗДРАВЉЕ”
У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Плана рада
Апотеке „Здравље” у Смедеревској Паланци за 2019.
годину које је донео в.д. директора Установе 25.
новембра 2019. године.

бр. 35, 4.12.2019. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
2518. страна
II
353.
На основу члана 32. став 1.тачка 9. Закона о локалној
Измене и допуне Плана рада из тачке I чине састав
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07,
ни део овог Решења.
83/14 – др Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана
III
126. Закона социјалној заштити („Службени гласник
Ово Решење објавити у „Међуопштинском служ
РС” број 24/11), члана 40. став 1. тачка 13. Статута
беном листу”.
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист број 9/19)
Број: 50-15/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 4. децембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

352.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 136. Закона о
здравственој заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 107/05,
72/09 – др Закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13
– др Закон и 93/14) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист” број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА РАДА
ДОМА ЗДРАВЉА У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Плана
рада Дома здравља у Смедеревској Паланци за 2019.
годину које је Управни одбор Установе донео на
седници одржаној 25.11.2019.године.
II
Измене и допуне Плана из тачке I чине саставни
део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском
службеном листу”.
Број: 50-16/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019. године донела

РЕШЕЊЕ
I
ЖИВКОВИЋ ДОБРИЛА, дипломирани правник
из Смедеревске Паланке, разрешава се функције
вршиоца дужности директора Центра за социјални
рад у Смедеревској Паланци.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.
Број: 02-160/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

354.
На основу члана 32. став 1.тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07,
83/14 – др Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана
125. Закона социјалној заштити („Службени гласник
РС” број 24/11), члана 40. став 1. тачка 13. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019. године донела

РЕШЕЊЕ
I
ЛАБУС ДАНИЛО, дипломирани правник из Сме
деревске Паланке, именује се за вршиоца дужности
директора Центра за социјални рад у Смедеревској
Паланци.
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Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.

Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.

Број: 02-161/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године

Број: 512-4/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 04. децембра 2019.
године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

355.
На основу члана 203. Закона о здравственој заштити
(„Сл. гласник РС”, бр. 25/19), тачке 64. Упутства о
вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
(„Сл. гласник РС”, бр. 109/09, 1/10, 10/10, 25/11, 5/13
и 94/13) и члана 40. Статута Општине Смедеревска
Паланка („Међуопштински службени лист” бр. 9/19),

356.
На основу члана 144. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС” број 88/16 и 95/18
– аутентично тумачење)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 04. децембра 2019.године донела

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БР. 512-2/201402/2 ОД 24.02.2014. ГОДИНЕ И 5123/2019-02/2 ОД 14. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛЕКАРА ЗА
СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА
И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ
ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ
I
Решење Скупштине општине Смедеревска Паланка
бр. 512-2/2014-02/2 од 24.02.2014.године („Међуопш
тински службени лист”, бр. 3/14) које је измењено
Решењем Скупштине општине Смедеревска Паланка
бр. 512-3/2019-02/2 од 14. јуна 2019. године („Међу
општински службени лист”, бр. 15/19) о одређивању
лекара за стручно утврђивање времена и узрока смрти
лица умрлих ван здравствене установе и издавање
потврде о смрти мења се на следећи начин:
У тачки I став 3. уместо
• „др Предраг Јевтић запослен у Установи Дом
здравља у Смедеревској Паланци”
Треба да стоји:
• „др Марија Стојадиновић, запослена у Општој
болници „Стефан Високи” у Смедеревској Паланци”

Секретар Скупштине општине Смедеревска Палан
ка, доноси

О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
I
Овим Решењем врши се исправка грешке у Одлуци
о месним заједницама на територији Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист”, бр. 28/19) тако да
• у члану 25. став 1.
уместо „Изборну комисију чине председник и
четири члана које именује Скупштина општине”
треба да стоји: „Изборну комисију чине председник
и шест чланова које именује Скупштина општине”.
II
Ово Решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.
Број: 020-7/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. децембра 2019.
године
СЕКРЕТАР
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Данка Богуновић
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